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 تابليت عمر

 

 

 

 

 الرشقية القاعدة 

 

 نشأتها ودورها

 نزافيف اإلمداد وحرب اإلست
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 إهداء

 

 

  ة، وشهـداء القاعدة الرشقيـة عىل وجه الخصوصّإىل شهــداء الجزائر عام

ّهم يـؤدون رسـالتهم النبيلـة، وأخـص إىل كل الشهداء الذين ذهبـوا غدرا وجبنا، و

 جبار عمر، وحسن نصيب ورفاقه : منهم 

ية، ولعمـوري محمـد، رشوامحمد الطاهر اع: كاف الشهرية وهم إىل قادة حادثة ال

 وأحمد انواورة، ومصطفى لكحل 

 

 إىل هؤالء جميعـــا    

 أهــدي كتــايب       
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 : مقدمــة

 

ولهـا ( عن القاعدة الرشقية، وسـال حـربهم، غـري أن تلـك الكتابـات كتب الكثريون

 . يف معظمها مل تف املوضوع حّقه) رشف البداية

البعض تناول الجانب التنظيمي للقاعـدة، وهـم األغلبيـة، واعتـربوه كـل يشء عـن 

: القاعدة الرشقية، وهذا ما ذهب إليه أحدهم حني عنون كتابه بهذه الجملة الناقصة 

 .  عن القاعدة الرشقيةكل يشء

ّوالبعض اآلخر قدم كام هائال من املعلومات املتعلقة بالقاعدة، ولكن دون ضوابط،  ّ

ّودون منهجية واضحة، وهدف محدد، فجاءت العناوين يف ناحية، واملضمون يف ناحية 

 . أخرى، ينقصه الرتتيب الزمني، وتتابع األحداث

ّتعلقـت  . وأكـرب مـن أن يكتـب عنهـاوتبقى القاعدة الرشقية عصية عـىل الجميـع،

 .  باملوضوع، ورغبت يف الكتابة فيه، فقرأت عنه، وسمعت من املجاهدينىّهمت



 
8 

anv

ّومنذ سنة وأنا أقدم رجال وأؤخر أخرى، ويف النهاية انترصت إرادة الخري، وقررت أن  ّ

 . أكتب

ّخططت للموضوع، وأعدت التخطيط، ألن األمر ليس بهني ّ . 

ّ وحاولت أن أمل بكل عنارصه، وأن أوفيها حّقها، وأن أخرتق بعض رشعت يف الكتابة،

لعـامرة بـوقالز يف لقائـه الحواجز التي ما تـزال قامئـة، فاصـطدمت بتحّفظـات كثـرية 

 فـوق الكثـري مـن هالصحفي مع العيايش عيل الـذي نرشتـه مجلـة أول نـوفمرب، وقفـز

 . الذين استمعت إليهماأللغام التي ما تزال تنفجر، وتحّفظات أخرى للمجاهدين 

 . ّأبديت بعض اآلراء، وأمتنى أن تكون صائبة

 : ّاستفدت الكثري مام كتب، وال سيام من قبل 

ّكيف نشأت القاعدة الرشقيـة، وهـو كتـاب يضـم :  إبراهيم العسكري يف كتابه -1

بـوقالز، نرش يف مجلـة مع مؤسس القاعدة الرشقية عـامرة حوارا صحفيا للعيايش عيل 

 . 1990 بتاريخ فرباير 113، 112: فمرب، العددان أول نو

القاعدة الرشقية قلـب الثـورة النـابض، وهـو كتـاب :  الطاهر سعيداين يف كتابه -2

ّقيم، وفق صاحبه إىل أبعد الحدود، باعتباره كاتبا وشاهدا يف آن واحد، غري أنـه أخطـأ  ّ ّ

ّن الكتـاب اآلخـرين، يف حديثه عن عنارص سمع عنها، وانساق وراء العواطف كغريه مـ

ّومنها ما يتعلق باستشهاد بن بولعيد، واتهام عجول ّ . 

القاعدة الرشقية، وهو أقرب إىل املوضوعية، وقـد :  عبد الحميد عوادي يف كتابه-3

 .استفدت منه
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يوميات الحرب، وكان أحسن من كتب، وقد أعجبـت :  اللواء خالد نزار يف كتابه -4

 . ريبقدراته، واستفدت منه الكث

آخـر قـادة األوراس التـاريخيني، وقـد كـان :  العقيد الطاهر الزبريي يف مذكراتـه-5

شاهدا أكرث منه كاتبا، بصفته عاش تلك الفرتة، وكان أحسن من كتب عنها، وقد أفادين 

... ّكثريا، والسيام فيام يتعلق بقضية جبار عمر، ومترد قادة الفيالق بعد حادثـة الكـاف 

كـاف لعكـس، والواسـطة، واملرشى، وجبـل : ات العسـكرية منهـا ويف عدد من العمليـ

 . سيدي أحمد التي أرس فيها

 يف الـلــهّكام استفدت من لقـاءات جمعتنـي بـبعض فرسـان هـذه القاعـدة، أمـد 

سـامل جيليـانو، واملـالزم جـوادي  : 1ّأعامرهم، وأمدوين بالكثري، ومن بني أولئك املـالزم 

وحمـة شوشـان، وأحمـد دلـيح،  الطـاهر، حوامريـةئـد عيل املدعو فيض الرمـول، والرا

 . ومشنتل صالح

أميل أن أكون قد وفقت فيام جمعته، وأفدت القارئ، وأزلت الغموض عـن بعـض 

 .  ويل التوفيقالـلـهالحقائق، و

 

 03/11/2009عنابة يف       
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 القـاعـدة الرشقيــة

 

ذا هو اس واألصل، فأساس اليشء قاعدته، وهي ركيزته، وهلغة معناه األس: املفهوم

الباز أو القاعـدة العسـكرية، وهـي :  العسكري، فيقالسواملعنى الذي اعتمد يف القام

ّعبارة عن تجمع للجيش بآلياته املختلفة يف مكان معني ليعتمد عليه يف أي موقف من 

 . تهأساس لكل عمل عسكري ومصدر قو) أي التجمع(املواقف، فهو 

ّقرب القريوان قاعدة للفاتح عقبة بن نافع، وهي التي مكنتـه " القرن " فقد كانت 

من االستقرار ومواصلة فتوحاته، كام كانت الحدود الجزائرية واملغربية قواعـد للثـورة 

 . التحريرية، مكنتها من االتصال بالخارج والتزود بالسالح

 ومتحركة، تحتاجها يف أي لحظة، للقيام وألمريكا قواعد يف جميع أنحاء العامل، ثابتة

 . بأعامل عسكرية معينة ورسيعة عىل نحو يضمن لها الفعالية والتفوق
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 : واصطالحا

هي تلك الرقعة الجغرافية، والتـي هيئـت بالـدم والـدموع، لتكـون قاعـدة متـوين 

وتكوين، بعد أن اختنق الداخل، والواقعـة شـامل رشق الـوطن، يحـدها شـامال البحـر 

 . توسط، ومن الجنوب جبل بوخرضةامل

 . أما من الرشق فالحدود التونسية من املريج إىل باب البحر

يحـدها خـط السـكة الحديديـة إىل غايـة النـاظور فالكـاف لعكـس، وأخـريا : غربـا

 . سدراتة

 : التضاريس أو األرض

 : تتألف تضاريس القاعدة الرشقية من 

جبـل كـاف : من الشـامل إىل الجنـوب مرت، وهي 1400 جبال يصل ارتفاعها إىل -1

، النبايـل، أوالد حالشهبة، العزة، بوعباد، الدير، أوالد مسـعود، بنـي صـالح، أوالد بالشـي

 . مومن، سيدي أحمد، بوخرضة

عة، وتـنحرص بـني تلـك الجبـال أو ّ وتالل تتخلـل تلـك املسـاحات الواسـ هضاب-2

عاب كـوادي مجـردة، ووادي تجري بها أودية وش. الكيفان كام تسمى يف هذه املنطقة

العصافري، : مالق، وسيبوس، وبوناموسة، ووادي الكبري، تتخللها يف الشامل بحريات مثل 

 . والسبعة، واملالحة
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 : األهمية االسرتاتيجية لهذه التضاريس

تعود أهمية تضاريس القاعدة الرشقية إىل صـعوبة مسـالكها، بسـبب وعورتهـا، إذ 

 وكثافة غطائها النبايت، فأشجارها كثيفة وعالية، والسـيام يف يغلب عليها الطابع الجبيل،

الجزء الشاميل، فهي عبارة عـن أدغـال، وقـد أقـام جـيش التحريـر بهـا وبنـى مراكـزه 

ّالعسكرية، وتحرك بحرية كام يشاء، فهـي فراشـه وغطـاؤه، وبهـا أنـزل أكـرب الخسـائر 

عربا للقوافل العابرة مـن بجيش العدو، وأرغمه عىل فتح الحدود، وكانت هذه الجهة م

ّوإىل تونس، وجعله يخفف عن ضغطه بالداخل، بسـبب قدراتـه التـي اسـتمدها مـن 

 . صعوبة البيئة، ومن التصاقه بتونس، املمونة األساس للثورة بالسالح

 : ّالسكـان

تسكن هذه املنطقة شعوب، بعضها قـديم، والـبعض اآلخـر قـدم أثنـاء الفتوحـات 

 الفاطمي هذه البالد، وقد الـلـههالل التي رمى بها املعز لدين اإلسالمية وغزوات بني 

. ّامتزجت كلها وانصهرت وخلقت شعبا جديدا يغني سنفونية واحـدة كلـام دعـاه داع

 . ب املعجزةعش تظهر مرة أخرى مدى تالحم هذا الوهاهي كرة القدم يف مرص واملريخ

 : بويتوزع هذا الشعب يف أعراش، هي من الشامل إىل الجنو

) املالحة، عـني العسـل(وادي الحوت، الربابرة ) أم الطبول، العيون، القالة(السوارخ 

ـر  ـن عـم ـبعة، ـب ـان، الـس ـاب، بريـح ـوص، أوالد ذـي ـدا(بوـق ـة(، أوالد نرص )بالـن ، )الزيتوـن

 ي، بنـ)عصـفور(، مـرداس )بوحجـار(الشـافية، أوالد مسـعود ) عـني الكرمـة(الشيابنة 

 ، أوالد ضـياء، أوالد مـؤمن، أوالد حي صالح، أوالد بشي، بن)بن مهيدي وضواحيه(ورجني 
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إدريس، لخضارة، والّن، أوالد خيـار، الحنانشـة، ملحايـة، مقـانع، لعوايـد، أوالد الشـيخ، 

 . النبايل، عني لقطن، صفاحيل، تيفاش

وقد أبدت هذه األعراش مقاومة عنيفة ضد االسـتعامر الفـرنيس، وقـدمت قوافـل 

عـامرة بـوقالز، مؤسـس : ّها أسامء خلدها التـاريخ، أذكـر منهـامن الشهداء، وملعت من

القاعدة الرشقية، وعبـد الـرحمن بـن سـامل، ومحمـد الطـاهر اعوارشيـة بطـال معركـة 

 خليفة عمر العيساين قائد أول فيلق ينشأ بالقاعدة الرشقية، وجبار البطيحة، وشوييش

، والحـاج الـلــهج عبـد باجي مختار، وباجي مختار صاحب ملحمة مجاز الصفا، والحـا

عيل الناييل، وبوطرفة الفاضل، ويوسف بوبري، ورصاع مزوز، والشاذيل بن جديد رئـيس 

الدولة سابقا، وعامرة مادي، وحسن نصيب، ومحمد لخرض سريين قائد الفيلق الرابـع، 

والسبتي بومعراف بطل معركة الكاف لعكـس، ومحمـد الرشيـف مسـاعدية، ودرايـة 

مد، والزين نوبيل، وبوحرارة قدور، وعـامر شـكاي، وعـامر فـايس، أحمد، وعطايلية مح

وطلعي مسعود، ورابح بلبل، ونوار بن محفوظ، وبن زاودة، ومحمد عرعاري، وعمورة 

 . بلقاسم، وغريها من األسامء وهي كثرية
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 : الظروف املحيطة بقيام القاعدة الرشقية

ا لهـا األثـر الكبـري يف قيامهـا، ظروف كثرية أحاطت بقيـام القاعـدة الرشقيـة، وكلهـ

 : وتعرثها يف آن واحد، ولعل أهمها ما ييل

 : عىل املستوى الداخيل : أوال 

جمـيـع ـنـواحي الحـيـاة يف اـلـبالد، ـسـواء كاـنـت ّالتخـلـف الـشـديد اـلـذي ـمـس  -1

 اقتصادية أو اجتامعية أو سياسية أو ثقافية

ائر، وحرمانها من الحصار الربي والبحري والجوي الذي فرضته فرنسا عىل الجز -2

 أي اتصال أو التواصل مع البلدان العربية الشقيقة، والسيام تونس واملغرب

املراقبة الشديدة لقوات األمن الفرنسـية املختلفـة، وسـيطرتها عـىل األوضـاع  -3

األمنية، ومنعها لكل تحرك مشبوه، وقد نجم عن ذلـك هـذا اإلعـداد الضـعيف لقيـام 

 ّ أن يحني حينها، وهي مضطرةالثورة، واندالعها برسعة، وقبل

 نقص األموال وهي أساس كل يشء  -4

الرصاع داخل حزب الشعب، واستمراره حتى بعد قيام الثورة، وانعكاس ذلـك  -5

 حني تخلف املصاليون ) عنابة(عىل اندالع الثورة يف الناحية الثانية 

 : عىل املستوى الخارجي : ثانيـا 

 سيام تونس واملغرب الوجود الفرنيس يف البلدان املجاورة وال -1

 التخلف الذي كانت عليه البلدان العربية  -2

 الوجود الفرنيس يف إقليم فزان يف السنوات األوىل للثورة  -3
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ما تعيشه الجارة تونس من رصاع داخـيل بـني جنـاحي بورقيبـة وبـن صـالح،  -4

 وانعكاسات ذلك عىل الثورة، وعىل القاعدة، باعتبارها نقطة التامس مع تونس 

ف اإليديولوجي بني أنظمة الحكم يف البلدان العربية، والسيام بني مرص االختال -5

ّوتونس، فبقدر ما أفاد هذان البلدان ثورة الجزائر، فقد أرضا بهـا، والسـبب هـو ذلـك 

 . االختالف بينهام يف التوجه السيايس

التفوق الفرنيس يف ميدان اإلعالم، والسيام يف السنوات األوىل من عمـر الثـورة  -6

 ائريةالجز

ورغم هذه الظروف الصعبة، فقد كان عىل الثورة عامة والقاعـدة الرشقيـة بصـفة 

 . خاصة أن ترفع التحدي، وأن تنترص عىل تلك الظروف واملعوقات

 :العوامل التي ساعدت عىل قيام القاعدة الرشقية

ّ عدة عوامل، بعضها بسلبها، والبعض اآلخـر بإيجابهـا، وأدت مجتمعـة إىل تضافرت

 : القاعدة الرشقية، من هذه العوامل قيام 

 : شخصية عامرة بوقالز الرثية واملتنوعة، والسيام منها: أوال 

ّطموحه غري املفرط واملتزن، ولقد بدا هذا واضحا منذ التحاقه بالثورة خـالل -1

تـه تحتـى إذا وا" إيسـامي: "امئـا وعـىل حـد قولـهلقـد كـان د. 1954شهر نوفمرب 

ّ تجنب الرصاع عدة مرات، وخرج من الفخ منـترصا، مثـال .الفرصة اقتنصها برسعة ّ ّ

رصاعه مع بن عودة، الرصاع مع جامعة الشافية، الرصاع مـع جامعـة سـوق : ذلك 

 من عىل رأس القاعـدة الرشقيـة أهراس، الرصاع الخفي مع جامعة األوراس، إقالته 
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، ومـن عضـوية وتحويله إىل لجنة العمليات العسـكرية، كخطـوة أوىل لتقلـيم أظـافره

 ! لجنة العمليات العسكرية بتهمة ملّفقة، هي قصوره وتقصريه ؟

خربـتـه العـسـكرية، الـتـي اكتـسـبها ـمـن ـسـنوات الخدـمـة العـسـكرية يف الـقـوات -2

البحرية الفرنسية، وتنقله بني مختلف بلدان العامل، العربية وغري العربية، والذي وسـع 

ني مته يف آن واحد، فبهذا الرصيد الغ ورصاوذكاؤه الحاد، وتواضعه،. من أفقه السيايس

 . ّواجه صعوبات كثرية، وسلك دروبا ملغمة، وخرج منها دامئا منترصا، فارضا إرادته

اسـتفدت : ولقد أذهل بتنظيامته السياسية والعسكرية الجميع، وكـان دامئـا يقـول

ّمن فالن وعالن، وكان ال يرتدد، عند اللزوم، يف اتخاذ أقىس اإلجـراءات  ّإذا مـا تعرضـت ّ

 . املصلحة العليا للثورة إىل الخطر

 أثناء الثورة التونسية، مبناسبة رسو السفينة التي يعمل عالقته بالقادة التونسيني-3

بها يف ميناء بنزرت، فأعجب بنضـالهم، وانخـرط يف الحـزب الدسـتوري، وتحصـل عـىل 

قد ظّل محافظا عىل ّبطاقة االنخراط  فيه، وبذلك تعرف عىل مجموعة من مناضليه، و

ّتلك العالقة والبطاقة، وبعد قيام الثورة الجزائرية والتحاقـه بهـا، اسـتغلها يف االتصـال 

باملسؤولني التونسيني، وعىل رأسهم محجوب بن عيل، وفتحت أمامه أبواب تونس عىل 

 . مرصاعيها

صـف مناوراته بني جناحي بورقيبة وبن صالح، يف بدايـة األمـر، ثـم انحيـازه إىل -4

ّبورقيبة بعد أن الحـظ أن حظـه كـان األوفـر، وحقـق بـذلك رشطـا مهـام أمـاله عليـه 

 . بورقيبة حتى يفتح أمامه الحدود
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حسناوي التونيس، أحد أتباع صـالح : وبسبب هذا االنحياز انتحر مستشاره الديني 

 . بن يوسف

داخـل ) القواعـد الخلفيـة(وقد اسـتثمر تلـك العالقـة يف إقامـة املراكـز التموينيـة 

  .قاعدته أركان وتثبيت ،تونس

 فهـي :الرشق قاعـدة عليهـا املقـام الجهـة بـه تتمتـع الـذي الجغـرايف املوقـع : ثانيـا

 القاعـدة يـربط جرسا وكانـت واملعنـوي، املـادي بالتأييـد أمـدتها التـي لتونس، متاخمة

 يقـول خاصـة، نظـرة الناحيـة هـذه إىل ينظـر كـان الثـورة بداية فمنذ التسليح، مبصادر

 سـوق تكـون أن عـىل مختـار بـاجي الشهيد مع االتفاق ّتم لقد : عودة بن عامر العقيد

 مـن تتكـون حـرة، منطقـة تكوين عىل االتفاق تم كام باألسلحة، للتزويد منطقة أهراس

  .والطارف وبوحجار، أهراس، سوق

 املنطقـة هـذه نشـوء طريـق يف العراقيل وضعوا الذين من عودة بن كان ذلك، ومع

 وعـي، دون مـن أو وعـي عن الغرض، لهذا تحريرها اتجاه يف العمل عن وتقاعس لحرة،ا

 السـرتجاعها يشء أي فعـل مقـدوره يف يكـن مل وملـا منه، ليخطفها لغريه الفرصة وأعطى

 يف الرشقية للقاعدة وجود ال " : بخصوصها ترصيحاته وآخر لها، ّأبوته وأنكر متاما، أنكرها

  .بالغربال الشمس يغطي من مثل مثله وكان ،" الثورة مواثيق

 أمدتـه مبـا األوىل :الرشقية القاعدة حول املجاورتني الواليتني بني القائم الرصاع : ثالثـا

 الثانيـة الواليـة عنهـا تخلت حني القاعدة، نجدة يف الفضل كل ولها والرجال، السالح من

  .منها جزءا تكون ال ملاذا وبالتايل السالح، نقص بسبب

  .للثورة األول التقسيم حسب لها تبعيتها بحكم انيةوالث
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 ومـن مـراد، ديـدوش استشـهد فلقـد :بهـامّ وأمل املجاورتني الواليتني يف ّجد ما : رابعا

  .الثانية الوالية يف يوسف زيغود بقليل بعده

 ومتـت بولعيـد، بـن شهداست ثم شيهاين، نائبه تصفية ومتت األوىل، الوالية قائد وأرس

  .لغرور وعباس عجول، عاجل :ابهنو تصفية

 فـال قبضـتهام، تراخت الواليتني، استقرار زعزعت التي األليمة األحداث تلك وبسبب

 حافظـت األوىل وال الحيـاة، مقومـات بكـل وأمـدتها القاعدة، إليها شدت الثانية الوالية

 .12/10/1955 :بتاريخ رسميا بها وألحقتها رجال،وال بالسالح أمدتها أن بعد عليها

 قيامهـا عـن الرسمي اإلعالن من :الرشقية القاعدة بها قامت التي املبادرات : خامسا

 الثانيـة، بالواليـة الـوطني، الـرتاب عمـق إىل القوافـل مـن للعديـد تسيريها إىل كقاعدة،

  .هيبتها وفرضت الجميع إعجاب بها نالت والرابعة، والثالثة،

 يف لبطيحـة أحـداثا عقـب بالثورة ئرينيالجزا املجندين من مجموعة التحاق : سادسا

 اضـطرتهم الجزائـر، أبنـاء خـرية مـن وهـم سـامل، بـن الـرحمن عبد بقيادة 1956 مارس

 احتـاجتهم وحـني فرنسـا، بصـفوف االلتحـاق إىل مـا، يومـا القاسية االجتامعية الظروف

 قـد كنـت إذا" :سامل بن الرحمن عبد قال كام جميعال حال لسان وكان نداءها، ّلبوا البالد

  ". هذا من أكرث بالدي أخدم أن السهل فمن سنة، 14 فرنسا خدمت

 مـا، نوعـا املبكـر الوقـت هذا ويف )مجندين 110( بالثورة املجموعة هذه التحاق إن

  .بعده وما 56 مارس قبل ما بني فاصال ّحدا كان
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  أهراس سوق عن رحيله ثم قتال الودي سياسة :سابعـا

ذا الرجل بسوء، لبشـاعة مـا أقـدم عليـه حـني تـوىل قيـادة ال يزال الجميع يذكر ه

ّاملنطقة، حيث أعدم أحد أبطـال سـوق أهـراس، وهـو جبـار عمـر الـذي دوخ فرنسـا، 

 . وهزمها يف أكرث من مكان

إىل محاولة تصفية الكثريين من أبناء سوق أهراس، أثناء رحيله، وتجريـد جنودهـا 

ك الذي تم غنمـه مـن عمليـة البطيحـة، من السالح الذي ميلكونه، البعض منه من ذل

 . ليوجه إىل صدور أبناء الشعب الجزائري، يف ضواحي الناممشة

التحاق مجموعة من املجندين الجزائريني، أفرادا وجامعـات، بـالثورة، وهـو : ثامنـا

مزودون بجميع أنواع األسلحة األوتوماتيكية، ويحوزون عىل تدريب عـال، وقـد شـكل 

 1956ما عرف بفوج الصدمات يف بداية عامرة بوقالز منهم 

د العمـل ّمـاألداء الضعيف لعامر بـن عـودة منـذ اللحظـة األوىل، حـني ج: تاسعـا 

 ). عنابة والقالة(العسكري يف ناحيته 

، وأعطـى ّلمـإنه أضاع فرصا كثرية، ونجم عـن سياسـته خلـق نـوع مـن الفـراغ امل

دون العودة إليه، ويعلـن بعـد مـدة الفرصة لغريه ليأخذ بزمام األمور، وينهض بالثورة 

ديـدوش مـراد، : عن استقالل املنطقة، ويشكل قاعدة للتموين والتكوين التي حلم بها

 . وباجي مختار وغريهام من الثوار األوائل
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 :إىل قيام القاعدة الرشقيـةّاألسبـاب التي أدت 

 :همها ما ييلهناك مجموعة من األسباب كانت وراء قيام القاعدة الرشقية، ولعل أ

لقد حورصت الواليات الداخلية من طرف : اتخاذها قاعدة للتموين والتكوين: أوال 

القوات األمنية الفرنسية املختلفة، منذ أمد بعيد، وازداد هذا الحصار بعد قيام الثـورة، 

ورضب عىل الجزائر طوق أمني كبري، يصـعب اخرتاقـه، والوصـول إىل مصـادر التسـلح 

ما وراءهام، وأن أيـة محاولـة الخرتاقـه تعـد مغـامرة غـري مضـمونة باملغرب وتونس و

 . العواقب

ّوال شك أن هذا هو ما جعل قادة الثـورة يف البدايـة، والسـيام مـنهم قائـد الواليـة 

ديدوش مراد، يفكـر يف جعـل هـذه املنطقـة قاعـدة للتمـوين والتكـوين، لهـا : الثانية

اجي مختار عندما التقـاه يف بدايـة الثـورة ّنظامها الخاص، وقد أرس بذلك إىل الشهيد ب

ّبضواحي سوق أهراس، وهي الفكرة نفسـها التـي رصح بهـا العقيـد عـامر بـن عـودة 

ّلقد تم االتفاق مع بـاجي مختـار، عـىل أن تكـون سـوق أهـراس منطقـة : عندما قال 

ّللتزويد باألسلحة، كام تم االتفاق عىل تكوين منطقة حرة، تتكون مـن سـوق أهـراس،  ّ

 . بوحجار، والطارفو

 : وأن اتخاذها قاعدة متوين وتكوين يستوجب العمل عىل ما ييل 

إنشاء قواعد خلفية عـىل الحـدود التونسـية، وعـىل طـول الطريـق الـذي تسـلكه -1

القوافل الحاملة للعتاد الحريب، إىل غاية مرص، وهـذا مـا رشع فيـه عـامرة منـذ أن كـان 

: وهاهو يقول. عيينه مسؤوال عىل القاعدة الرشقيةعضوا يف فوج كاف الشهبة، إىل غاية ت

 لقد كان هدفنا من الذهاب إىل تونس هو الحصـول عـىل السـالح، وإقامـة سلسـلة مـن 
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ّالقواعد الخلفية عىل طول الحدود من عني الدراهم إىل الحدود الليبية، وقد كونا هذه  ّ

 . املراكز فعال

ّنيا، لضامن دخول وخروج القوافـل السيطرة عىل الرشيط الحدودي، وتغطيته أم-2

ّاملكلفة بإمداد الداخل بالسالح، سواء كانت من تسيري القاعدة، أو من تسيري الواليـات 

 . الداخلية

 قافلـة متـوين، انطلقـت مـن الحـدود التونسـية، 30وقد سريت القاعـدة الرشقيـة 

، وبدايـة 1956ف الثانيـة، والثالثـة، والرابعـة، يف خريـ: متوجهة إىل الواليات الداخليـة

1957 . 

كام استقبلت العديد من قوافل السالح وإيوائها، وتزويدها بالسالح، غري أن الـذين 

كـام قـال (ّقرروا إعطاء هذه املهمة للقاعدة الرشقية عملوا بعد ذلك عكس مـا قـرروا 

إنشـاء ممثليـات (، ونتج عن ذلك فقد آالف الجنـود عـىل الرشيـط الحـدودي )بوقالز

 ).  تونس تتوىل نفس املهمةللواليات يف

ستقطع الحدود إىل الداخل، قبـل ) س(لقد صار العدو يعرف يف تونس بأن القافلة 

ّأن تتهيأ هذه القافلة لرحلتها، وهذا ما مكن العدو من اصطياد تلك القوافل بسـهولة،  ّ

 . وعندما تصل إىل خطي موريس وشال

 خطـورة مثـل هـذه الترصفـات، لقد حاول عامرة بوقالز لفت انتباه املسـؤولني إىل

 إنكم تقتلون آالف الجنود بسوء تسيريكم، ومع ذلك استمر رضب القـرارات: قائال لهم 

، وسريت القوافل من طرف املمثليات، وعلقت مهمة القاعـدة الرشقيـة، بعرض الحائط

 . متهيدا الغتيالها
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عسكري، خالل ال أحد يستطيع أن ينكر أن عامرة ال: طموح عامرة العسكري: ثانيـا

مسريته النضالية، كان يسعى إىل تكوين هذه القاعـدة، وأن تشـكيل هـذه القاعـدة مل 

وكل الدالئل تشري إىل أن عامرة سعى لها سـعيها، وأن كـل خطواتـه . يتم بشكل عفوي

 : محسوبة، ومن تلك الخطوات ما ييل

ر ّو عـامتحريكه لفوج كاف الشهبة، دون العودة إىل مسـؤوله األول آنـذاك، وهـ-1

 . بن عودة، والقيام بعدة عمليات عسكرية يف نواحي القالة

خروجه املبكر إىل تونس، وهو عضو يف فوج كاف الشهبة، واتصاالته، عرب رسـله، -2

ومحاولتـه إيجـاد مـوطئ قـدم يف أرض تـونس، ) أحمد بن بلـة(بقادة الوفد الخارجي 

ىل الفـوج، يحمـل أسـلحة وعىل الحدود التونسـية الجزائريـة، ثـم العـودة مسـؤوال عـ

 . حديثة

اتصاالته باملسؤولني التونسـيني، مبـا فـيهم الـرئيس لحبيـب بورقيبـة، وإقنـاعهم -3

 . برضورة العمل عىل شد أزر الثورة

بعـد عودتـه مـن تـونس، وهـو استياؤه الكبري من التواجد األورايس يف املنطقة، -4

شـامل القسـنطيني لبحـث مسؤول عىل فوج صغري، وذهابه عىل جنـاح الرسعـة إىل ال

 . القضية مع قادة الوالية

بن عودة، ريـثام يتبـني الخـيط األبـيض مـن ّعامر تفضيله العمل مرة أخرى مع -5

 . الخيط األسود

 الـلــهّ، واختالفه معه، حني عز عليه ترك ناحيته لعبد بن عودةّبعامر اصطدامه -6

 . انواورية، وتفضيله العمل تحت رايته
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ؤمتر الصومام، والذي يرشح فيه التطورات التي عرفتها الجهة، وأنـه تقريره إىل م-7

ينبغي عدم اتخاذ أي قرار بشأنها، دون مساهمة مندوب املنطقة، ودون إرسـال لجنـة 

 . تتصل به يف عني املكان

إن رفض تتويجه كقائد عىل سوق أهـراس يف بدايـة األمـر مل يكـن إال مـن بـاب -8

عنـدما تأكـد لـه أن أعيـان سـوق أهـراس، عـىل األقـل، كـانوا ّالرتوي، واختبار النوايا، و

 . ّجادين، قبلها وناضل من أجلها

ّـسـعيه الحثـيـث لـضـم جامـعـة ـسـدراتة، والناممـشـة، وبـعـض أـجـزاء ـمـن عناـبـة، -9

 . لتشكيل قاعدة رشقية متينة بحدودها النهائية

قاعـدة ّاستياؤه مـن القـرار الـذي اتخـذه مـؤمتر الصـومام، والقـايض بتبعيـة ال-10

عىل الرغم من أن منطقتنا تابعة للوالية الثانية، : ويقول معلقا . الرشقية للوالية الثانية

 استشهد باجي مختار ومل عندماإال أنها هي التي تخلت عنها، وذلك منذ بداية الثورة، 

يعوض، وهو ما أدى بجبـار عمـر إىل االتصـال بـإدارة األوراس، بعـد أن غابـت الواليـة 

لتي عجزت حتى عن تسيري نفسها، وأن الفوج الـذي أرسـل إىل كـاف الشـهبة الثانية، ا

 . أهمل حتى من طرف من أرسله، وأنه حرم عليه القيام بأي فعل ماعدا األكل والنوم

رفضه العرض الذي قدمه بـن عـودة عـامر، الـذاهب إىل تـونس عقـب مـؤمتر -11

نيـة، ألن سـوق أهـراس تابعـة الصومام، والقايض بذهاب عامرة بـوقالز إىل الواليـة الثا

بأن املسؤولية التي أتحملها ال أسلمها إال ملبعوثني : لوالية الشامل القسنطيني، قائال له 

ّمن لجنة التنسيق والتنفيذ التي ستبت يف املوضوع، وإين ال أعترب نـفيس مسـؤوال عـن 

 . امنطقة سوق أهراس، ولكن اإلخوان هم الذين انتخبوين ألرشف عليه
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مبـا أنـك مرسـل مـن : عمران، والذي جـاء فيـه ود الجميل الذي خاطب به أالر-12

فإنني تحت ترصفك، وإن قضت هـذه اللجنـة إعـدامي طرف لجنة التنسيق والتنفيذ، 

فأعدمني، ولكن قبل ذلك دعني أجمع لك إطارات سوق أهراس، واجتمع بهم لتعرف 

 . الحقائق كاملة

، وعقـد لهـم اجتامعـا بباجـة، بحضـور  إطـارا150 و100وبالفعل، جمع له ما بـني 

أوعمران، وقال لهم بأنه جاء مبعوثا من طرف لجنة التنسيق، لينظر يف قضيتكم، وأنـه 

وبعـد االجـتامع، الـذي . يتنازل أمامهم عن املهمة التي اختاروه مـن أجلهـا، ثـم خـرج

 تكوين فشل فيه أوعمران، أرسل أوعمران إىل لجنة التنسيق والتنفيذ تقريرا يقرتح فيه

 . نظام خاص بسوق أهراس

 : اندالع الثورة وموقع املنطقة يف خريطتها

، ويف منزل أبو كشورة مراد، بحـي البوانـت بيسـكار غـريب 1954 أكتوبر 10بتاريخ 

أن يبـدأ : مدينة الجزائر، اجتمعت لجنة السـتة التـاريخيني، وكـان مـن بـني مـا قررتـه

 . 1954رب ّالعمل املسلح عىل الساعة الصفر أول نوفم

ّ، عقد هؤالء الشباب الستة أيضا اجتامعا شكلوا خالله القيادة 1954 أكتوبر 20ويف 

 : التي ستبدأ املعركة وهي كام ييل 

 مصطفى بن بولعيد قائد ومسؤول عىل منطقة األوراس  -

 رابح بيطاط قائد ومسؤول عىل مدينة الجزائر  -

 كريم بلقاسم قائد ومسؤول عىل منطقة القبائل  -

 د العريب بن مهيدي قائد ومسؤول منطقة وهران محم -
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 ديدوش مراد قائد ومسؤول منطقة الشامل القسنطيني  -

ّبـن بلـة، : وتكفل محمد بوضياف بااللتحاق بالثالثة املوجـودين يف القـاهرة وهـم 

ّوآيت أحمد، وخيرض، والذين يكونون مع جامعة الداخل جامعة التسـعة، ويشـاركون 

 . إىل العامل الخارجي إبالغ صوت الجزائر يف

كام كونت هذه اللجنة قيادات أخرى محلية، لتتـوىل مبـارشة األعـامل يف مختلـف 

املناطق، ووضعت خرائط حددت األهداف التي ينبغـي أن تسـتهدف يف تلـك الليلـة، 

 . ووزع بيان أول نوفمرب الذي يتوجه إىل الداخل والخارج

امل القسـنطيني، تشـكل وكانت جهة شـامل رشق الـوطن جـزءا مـن منطقـة الشـ

 : ناحيتني هام

 وتضم سوق أهراس، عىل رأسها باجي مختار  : الناحية األوىل -1

 وتضم عنابة والقالة، عىل رأسها عامر بن عودة: الناحية الثانية -2

  :1954عنابـة وليلـة أول نوفمرب  -1

اجتـمـع مناـضـلو عناـبـة بالدباـشـية، باإلـيـدوغ، مبـنـزل راـشـدي، وـقـد ـفـاق ـعـددهم 

تركز اجـتامعهم ، 1954ين مناضال، تحت قيادة عامر بن عودة، ليلة أول نوفمرب العرش

حول إعالم املناضلني الحـارضين بقيـام الثـورة هـذه -جنديل محمد: كام يقول األستاذ-

فقـاتال ّاذهب أنت وربك (الليلة، والدعاء لها بالنجاح والتوفيق ملا حانت ساعة الصفر 

 ). ّإنا ههنا قاعدون
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مبعـث الحركـة : وهو بصدد إصدار كتابـه(لقد سألت عامر بن عودة : ضاويقول أي

 . ّعن أسباب هذا التخلف، وانتظرت طويال فلم يجبني) الوطنية وامتدادها إىل عنابة

محطة بـوزيزي األوتوماتيكيـة، : ّولقد كانت األهداف املحددة لفوج بن عودة هي

بـا وبـني فرنسـا والجزائـر، وخـزان الواقعة باإليدوغ، والتي تـربط االتصـاالت بـني أورو

 . ة، وكلها مل ميسها سوءرالبارود بضاحية بوحم

ولهذا اجتهد وحدد مجموعة من األسـباب التـي جعلـت الثـورة ال تنـدلع بعنابـة، 

 . وكال لنب عودة باملديح

وعىل كل حال، فإين أقدم تقديري لكل املناضلني، ولـألخ عـامر بـن عـودة : "ويقول

ّل الفـذ الـذي أشـهر السـيف، وخـرج عـىل سـلطان االسـتعامر، بالخصوص، ذلك الرجـ

ّوالخروج يف حد ذاته كاف يف ذلك الوقـت البغـيض البـائس، ألنـه يعـد متـردا وتحـديا  ٍّ

 ". لالستعامر، وما الرباز والنزال والقتال إال جزء من الجهاد وليس العكس 

 : ّأما األسباب التي جعلت الناحية تتخلف فقد أوجزها فيام ييل

 نقص اإلمكانات املادية من سالح ومواد التفجري  -1

 ّنقص اإلمكانيات البرشية، كقلة عدد املناضلني امللتحقني بالثورة يف تلك الليلة -2

ّتشتنت املناضلني بني الفئات املتناحرة، بني املركزيني واملصاليني، وما نجم عن  -3

 ذلك من خالفات وفوىض والتخلف عن املوعد الهام
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ّ ألعضاء املنظمة الرسية، والذين حازوا عىل تـدريب عسـكري املوقف السلبي -4

 ٍعال، وقد فاق عددهم يف مدينة عنابة األربعني فردا غاب معظمهم 

واهية يف رأيي، ألن املسؤول عنها دامئا هو عامر بن عودة، وقـد وهذه كلها أسباب 

ّكان لديه الوقت الكايف لريمم ما أفسدته السياسة، ويعد للثورة عدتها ، فـال ينقصـه إال ّ

وحال عنابة يشبه حال الكثري من الجهـات، ومـع ذلـك انـدلعت . اإلرادة وقوة العزمية

لقد اكتفى بن عـودة بتوزيـع بعـض املسـؤوليات عـىل السـعيد بونـاموس، . بها الثورة

 . ومفروش محمد، وعرعار محمد الهادي، دون أن يكلفهم بأي عمل مسلح

 . حجة عدم وجود األسلحة الكافية لالنطالقبينام سمح لآلخرين بأن ينرصفوا ب

بت أهداف وكان أغلـب ُِرضٍوهذا يف رأيي سبب واه، ففي جهات كثرية من الوطن 

ّوسائلها عيص وأقضبة حديدية  والقليل هو الذي كـان ميلـك ) كمن يذهب إىل هوشه(ّ

 أسلحة من نوع ستايت طاليان، وأنجزت مهام يف غاية مـن الخطـورة، ومل يعـد أحـد إىل

 . منزله

ّلقد تفطن العدو ألولئك املناضلني، وألقى عليهم القبض، وظلوا  ابعني يف السجون، قّ

 . والبعض انتقل إىل فرنسا وتونس، وخرستهم الثورة جميعا

والرسائل التي يتحدث عنها، والتي وضعت بالربيد يف اليـوم الثـاين مـن نـوفمرب، ال 

 الركب الذي سار عىل الساعة صفر من ّتعد من العمليات، وال تغطي تخلف عنابة عن

 . 1954ليلة أول نوفمرب 
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 : سـوق أهراس تفقد بطلها باجي مختار وتعيش فراغا كبيـرا-2

ّالحاج عـيل النـاييل، وكلفـه بالتحصـن بجبـال بنـي : أعد باجي مختار فوجا بقيادة

–نشـغل هـو ّصالح، وأوالد بشيح، يف انتظار وصول األوامر لبدء الكفاح املسلح، بينام ا

 . بإعداد الرتتيبات الالزمة رفقة املسؤولني عن اندالع الثورة-أي باجي مختار

 : غري أن هذا الفوج، وعىل إثر مقتل الحاج عيل، انشطر إىل قسمني

  أحدهام بقيادة جبار عمر انتقل إىل الونزة -

  الثاين استقر بسوق أهراس -

مر الذي أخربين بواقعة مقتل الحاج التقيت بجبار ع": يقول العقيد الطاهر الزبريي

ّعيل، وانفصال جامعة الونزة عن جامعة سوق أهراس بعد هذا الحادث، حيث شـكلوا 

جبار عمر، بن سودة، بلقاسم جبار، عامر برباري، قاسمي العـريب، : ّفوجا يضم كالّ من 

اقرتحـت عـىل . ّيف حني فضل مسعود الطرابليس وعنرت البقاء مع جامعة سوق أهـراس

جبار عمر عرض األمر عـىل بـاجي مختـار لتنظـيم األمـور مـن جديـد، غـري أن الثـورة 

 ". اندلعت يف تلك الليلة دون أن نكون عىل علم باألمر
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 ؟ فـوج سوق أهراس وماذا أنجز-

طقـة السـمندو نعاد باجي مختار، الذي يتواجد بالعاصمة، رفقة ديدوش مراد، ومب

ي إىل مدينة بوشقوف عرب مدينة عنابـة، بغـرض قرب سكيكدة افرتقا، حيث توجه باج

رشاء خريطة لناحية سوق أهراس، وقبل أن يغادرها ألقت الرشطـة الفرنسـية القـبض 

ّ، وتعرض لالستجواب ملـدة أيـام، ومـن حسـن حظـه أنـه تـرك 27/10/1954عليه ليلة 

ا أما الخريطـة فقـد أقنـع مسـتجوبيه بأنهـ. املناشري وبيان أول نوفمرب بيد شخص آخر

أطلق رساحـه يف . ألغراض زراعية باعتباره فالّحا، وأن أباه ميلك مزرعة يف سوق أهراس

ّ ساعات فقط قبل موعد انفجار الثورة، وطلب منه أن يتوجه مبارشة إىل 31/10/1954

 . مفتشية الرشطة بسوق أهراس لحظة وصوله إىل هناك

 باملرشوحة مـن أجـل استقل باجي القطار، وبدال من أن ينزل يف سوق أهراس، نزل

االتصال بجامعته املرابطة بالجبال عرب أحد املزارعني الذي يحظـى بثقـة بـاجي، الـذي 

ضمن البدء يف تفجري الثورة عـىل السـاعة الصـفر مـن فـاتح تمكنه من تعليامته التي ت

مل تصل تلك املناشري إىل الفـوج املـرابط بسـوق أهـراس وال إىل املـرابط . 1954نوفمرب 

 . إال يف اليوم الثاينبالونزة 
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 ؟ أهراس يف اليوم الثاين من نوفمرب ماذا أنجز فوج سوق -

  قطع خطوط الهاتف والكهرباء -1

  الهجوم عىل منجم بوادي الشحم -2

  ألف فرنك فرنيس 35 تجريد فرنيس وزوجته من سالحهام، واالستيالء عىل -3

 قديم 

 ن البارود وبعض املعدات  الهجوم عىل املنجم واالستيالء عىل كمية م-4

 تفجري جرس خط السكة الحديدية مام أدى إىل انحـراف قطـار شـحن وانقالبـه -5

 . مبن فيه، ثم االبتعاد عن موقع العملية إىل مكان يدعى مجاز الصفا

 : معركـة مجاز الصفـا واستشهاد باجي مختار ومن معـه

ين بقيـادة بـاجي مختـار، بعد هذه العملية، قام الجـيش الفـرنيس مبالحقـة املجاهـد

، واسـتدعيت قـوات عسـكرية "افو شـبن"ومتكن من اللحاق بهم ومحارصتهم يف مزرعة 

أخرى من عنابة، وسوق أهراس، وقاملة، واستمر اللقاء طيلة النهار، وتواصل ليال، واستبسل 

املجاهدون يف القتال، ومتكنوا من إلحاق خسائر كبرية يف صـفوف العـدو الفـرنيس، عـددا 

دة، غري أن العدد الضخم من القوات الفرنسية، واستبسالهم وتصميمهم عىل القضاء عىل وع

  ّأحد القياديني الكبار، مكنهم من حسم املعركة لصـالح العـدو، وسـقط قائـد الفـوج شـهيدا
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مع العديد من جنوده وأرس آخرون، ومل ينج منهم إال واحد، وبأعجوبـة، هـو املجاهـد 

 .  نواوريةالـلـهعبد 

 فوج الونـزة وماذا أنجز ؟ 

مل يقف فوج الونزة مكتوف األيدي، كام حدث بعنابة، بحجة عدم وجـود السـالح، 

بل رشع يف العمل الثوري متوجها إىل الشـعب، قصـد الحصـول عـىل السـالح، وبـذلك 

اقترص نشاط هذا الفوج عىل جمع السالح بأي وسـيلة، رغـم أن أفـراده ال ميلكـون إال 

وأغلـبهم يحملـون الـعيص إليهـام ) ايل ثالث بنادق مختلفة األنـواعحو(بعض األسلحة 

 . الناس أنهم مسلحون

  ألف فرنك من أحد سكان قرية البياض ةرشاء مسدس بخمسة عرش-1

ألنها تطلق مثانية رصاصات بصـفة (الحصول عىل سالح من نوع قارة، أو الثموين -2

  والد عامر قنز ، وثالث خزانات للرصاص، من صاحبه محمود قنز،)آلية

عملية استهدفت رجال الرشطة والدرك يرتـادون أحـد الحوانيـت وسـط مدينـة -3

 الونزة، انتهت بالفشل، وعدم تحقيق أي هدف 

 : 24/12/1954اشتباك مزوزية -4

اتجـه الفـوج إىل قصد االتصال بالشعب لتوعيته، وإعالمه بأن الثورة قـد انـدلعت، 

ة، وباملناسبة حاول أفراده معرفة األشخاص الذين زاوية الشيخ الساميت جنوب مسكيان

 . وا إال عىل اسم واحد، رحل صاحبه منذ مدةلميلكون األسلحة يف تلك الجهة فلم يحص
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ويف الصباح، بينام كان كل من السبتي جبار، وريبوح، يف مهمة تتعلق بالذهاب إىل 

ا بقـوات فرنسـية، أحد الحوانيت القريبة من الجبل القتناء بعض الحاجيـات، اصـطدم

فحدثت بينهم مناوشات امتدت إىل باقي أعضاء الفوج منهم الطاهر الـزبريي، انتهـت 

 . بأرس جبار السبتي، وإصابة عسكري من قبل الطاهر الزبريي إصابة قاتلة

 : عمـارة يتفاجأ بقيام الثـورة 

فـوجئ  الندالع ثورة التحرير، كـام تفوجئ): املدعو بوقالز(يقول عامرة العسكري 

وإن البعض منهم، والذين كانوا يناضلون معي يف اللجنة،  ...بها اآلخرون من املناضلني 

ورغب العديـد مـن ... قد انضموا رسيا إىل التنظيم الثوري بقيادة األخ عامر بن عودة 

لقـد عـاد ... هذه العنـارص يف االلتحـاق بـالثورة بعـد انـدالعها، ولكـن بـدون جـدوى 

 . بينام بقي البعض اآلخر إىل جانب بن عودة عامربعضهم إىل املدينة، 

لقد تكفلت ببعض العائدين ماديـا، ويف نفـس الوقـت عاتبـت بعضـهم عـن عـدم 

 تربيـرات، ميكـن أن تكـون مقبولـة، ةّقـدمت إىل عـامر. إعالمي حتى أكون إىل جانبهم

 أنه كلف من قبل ديدوش: وميكن أن تكون غري مقبولة، منها ما قدمها محمد مفروش

مراد بتنظيم الثورة بعنابة، وأنه يتحرج من ضمه إليه حتى ال يكون تحت مسـؤوليته، 

 . كان مسؤوال عنه يف الحزب، وله خربة عسكرية-أي عامرة–ألنه 
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 ): السيف األسود(عمـارة يستدعى لتشكيل مجموعات االقتحام 

ثـوري مل يطل الوقت، وتم استدعاء عامرة من قبل بن عودة عامر، فكلف بتنظـيم 

ّيف عنابة، فلبى األمر، ورشع يف إنشاء مجموعات االقتحام التي كانت تعـرف بالسـيف 

 . األسود

 3وهذه املجموعات عبارة عن أفواج عسكرية رسية، تتشكل كل واحدة منهـا مـن 

أشخاص، وال تعرف أية مجموعة شيئا عن املجموعـات األخـرى، حتـى إذا قـبض عـىل 

 . شيئا عن بقية أعضاء األفواج األخرىأفراد فوج ما فإنهم ال يعرفون 

لقد سهر عامرة بوقالز عىل تكوين هذه األفواج يف ظرف زمني قصري، وكانت عـىل 

استعداد للقيام بأي عملية عسكرية تكلف بهـا، غـري أنهـا مل تكـف بـأي يشء، وظلـت 

 يف براميـل، ودفنـت يف األرض، حتـى إذا ألقـي القنابـلّتنتظر األوامر، بيـنام تـم خـزن 

تلك الرباميل واسـتخراج مـا ّ تم اكتشاف 1955 ماي 8القبض عىل أحمد راشدي حوايل 

إن الرتدد واالرتباك الذي أصاب مناضيل ليلة أول نـوفمرب، أصـاب هـذه . بها من قنابل

 . املجموعات، واملسؤول دامئا واحد

 



 
35 

anv

 : توجه إىل كاف الشهبـة ) 11(مجموعة 

ن الذين أعيدوا إىل مدينة عنابـة مـن قبـل ّلقد تم استدعاء مجموعة من املجاهدي

 وأرسـلوا إىل ناحيـة القالـة، 1954بن عودة عامر أواخر شهر نوفمرب : مسؤول الناحية 

ودة، وأعطيـت لهـم أوامـر اكاف الشهبة، بقيادة محمـد الهـادي عرعـار، وعـامر بـن ز

، صارمة باالختفاء هناك، وعدم القيام بأي عمليـة عسـكرية، حتـى ال ينكشـف أمـرهم

 أشـهر أي 4ّبتموينهم، وبالفعل فقد ظلوا عـىل تلـك الحالـة مـدة وأن النظام سيتكفل 

 . 1955حتى مارس 

 : عامرة العسكري يلتحق بكاف الشهبـة

كام استدعي غريه مـن املناضـلني، وتـم بعد اكتشاف تلك القنابل، استدعي بوقالز، 

إىل الثـورة، ويف نفـس التحقيق معه، غري أنه أنكر ما نسب إليـه مـن تهمـة االنضـامم 

الوقت أوهم محـافظ الرشطـة، الـذي مل يكـن متأكّـدا مـن شخصـه، بأنـه لـيس ذلـك 

الشخص املبحوث عنه، أي عامرة بن زودة، ذو السوابق مع األمـن الفـرنيس، وأنـه قـد 

صدق املحافظ ما . اختلس أمواال من القسمة، وجميع اآلالت، والتحق بعامر بن عودة

ّامرة، دون التأكد من هويتـه، وبتلـك الحيلـة نجـا عـامرة وفـر قيل له، وأطلق رساح ع

خارج املدينة، ليلتقي برشيد يوس ويخربه بانكشاف أمر النظام، ويطلب منه أن يحرض 

له بعض األسـامء وهـم قـادة األفـواج، قبـل أن يلقـى علـيهم القـبض، لكـن البـوليس 

.  عـدا محمـد طـوبييشالفرنيس كان قد سبقه إليهم، وألقى بهم جميعا يف السجون ما

 .إذن مل يبق أمام العسكري إال االتصال بالنظام
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ورفقة محمد طوبيش، ورشيد يوس، انطلق يف البحث عن النظام كام يقال يف ذلك 

، ومنهـا إىل الشـافية بواسـطة حافلـة )الدرعان حاليـا(الوقت، فتوجه إىل قرية السبت 

 ةقـرب الشـافية، كلـف عـامررعان ببوحجـار، ويف منتصـف الطريـق، ودكانت تربط ال

عبد الرشيد وطوبيش بالسفر إىل القالة لالتصال بالنظام هنـاك حتـى يتسـنى : رفيقيه 

ويف القالـة، وبعـد االتصـال بالنظـام، ألقـي . لهم الوصول إىل مجاهـدي كـاف الشـهبة

. ّالقبض عىل طوبيش، بينام فر عبد الرشيد، ومتكن من اللحاق مبجاهدي كاف الشـهبة

إىل حيـث ) وهو بائع سـمك(النظام بالقالة، توجه شخص يدعى يس محمد وبأمر من 

غرية، وأنزلـه يف مكـان بـني صـونقلـه بواسـطة شـاحنته ال) قرب الشافية(يوجد عامرة 

 . الطارف وعني العسل، ومن هناك انتقل إىل كاف الشهبة سريا عىل األقدام

 : عامرة يحرك مجموعة كاف الشهبة

بعني بكاف الشهبة، واملكبلني بالتعليامت الصارمة الصـادرة  رفاقه، القاةالتقى عامر

واملمنوعني من القيام بأي نشاط مسـلح، فوجـدهم ) عامر بن عودة(عن قائد الناحية 

يف حالة من الغضب واالستياء، فـاقرتح علـيهم الخـروج للعمـل، وأن لديـه مـن أمـوال 

.  بعـض حاجيـاتهم ألف فرنك فرنيس، وهـي كافيـة مؤقتـا وتسـد30الحزب ما يقارب 

انطلقنا بدون أوامر، وبدون تجربة ميدانيـة يف مجـال التنظـيم الثـوري، : يقول عامرة 

 . وليس لدينا إال الخربة النضالية الحزبية، وكان أول أهدافنا هو الحصول عىل السالح
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 : العمليات العسكرية التي نّفذها فوج كاف الشهبـة

ع فرـسـا، بواـسـطة مـسـدس محـمـد كـمـني اـسـتهدف أـحـد الخوـنـة، املتـعـاون ـمـ -1

 ملم، وقد جرح يف البداية، غري أنه فارق الحياة بعـد ذلـك، وقـد كـان 8مفروش، عيار 

 . لهذه العملية صدى واسعا وإيجابيا وسط القرى واملدارش

حراس الغابات بجبل العرس، واالستيالء عىل أسلحة الحـارس الهجوم عىل مركز  -2

ندقية صيد، وأخرى موسكوتو، وقـد تـم االكتفـاء الذي مل يشأ املجاهدون قتله، وهي ب

بالتحدث إليه بالفرنسية مـن قبـل الهـادي عرعـار، شـاركت يف االسـتامع إىل الحـديث 

 . أرسته لتكون شاهدة، وقد تضمن الحديث أهداف الثورة، واملتمثلة يف تحرير الوطن

، بعـد االتصال بأحد األغنياء بأوالد نارص، يدعى عامر بـن لطيفـة، فـتم تقييـده -3

محاولته الفرار، واالستيالء عىل مبلغ مـن النقـود يقـدر بحـوايل نصـف مليـون فرنـك، 

 . وبندقية صيد

 . الهجوم عىل مركزين لحراس الغابات بالقرب من أوالد نارص، ففشلت املهمة -4
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 : ة ينتقل إىل تونس للتزود بالسالحفـوج كاف الشهب

من املراكز متتد من عني الدراهم إىل من أجل الحصول عىل السالح، وإقامة سلسلة 

الحدود الليبية، وقصد االتصال بالبعثـة الخارجيـة، انتقـل فـوج كـاف الشـهبة بقيـادة 

، فـالتقى بـالثوار )1955أوائـل مـارس (الهاشمي حدادي إىل تونس، قبل شهر رمضـان 

، التونسيني، وبالحزب الدستوري، ومسؤويل الطلبة الجزائريني، مـنهم الجنيـدي خليفـة

 . وهناك أقاموا مدة شهر رمضان بالكامل، ضيوفا عىل أهل تونس

عبـد الرشـيد يـوس، ويس عاشـور السـكيكدي إىل : ومن مدينة تونس أرسل الفـوج

ليبيا، فاتصال بنب بلة، غري أنهام عادا بخّفـي حنـني، ذلـك أن جامعـة الخـارج اشـرتطت 

ـيهم أن تـكـون تـكـاليف نـقـل الـسـالح ـعـىل حـسـاب الـفـوج، وـهـو ـمـا  يعـتـرب ـمـن عـل

املستحيالت يف ذلك الوقت، ومع ذلك حاول أعضاء الفوج البحث عن مصادر لتمويـل 

السالح، غري أن محمد الهادي عرعار اقرتح عليهم التوجه إىل ليبيا، قصد االتصـال مـرة 

أخرى بجامعة الخارج إلقناع بن بلة وبوضياف لعلهام يقرضان الفوج مـا يكفـي لنقـل 

رفهام من قبل، فذهب رفقة يوس عبد الرشيد، فلم يتمكن من تلك األسلحة، لكونه يع

إقناعهام، ولكنه نال إعجاب بن بلة، لحنكته وذكائـه، فأمسـكه بيـنام عـاد يـوس عبـد 

 . الرشيد بخفي حنني
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 : عامرة يعود من تونس قائدا عىل فوج كاف الشهبة مسؤوال عىل القالة

ول عىل السالح، اعتمد الفوج بعد فشل مهمة االتصال بالوفد الخارجي قصد الحص

عىل نفسه، ومبا توفر له من مال، أخذ بعضه من الجزائر، وحصـل عـىل الـبعض اآلخـر 

من تونس، فقام برشاء بعض األسلحة من املواطنني التونسيني، يف تونس ومدنني، وعـاد 

 . إىل الجزائر

 تـونس وعند العودة، اقرتح علينا الهاشمي حـدادي أن يبقـى هـو يف: يقول عامرة 

ليكون نقطة االتصال، وخلفته أنا يف قيادة الفوج الذي عدت به إىل الجزائر بعد شـهر 

وهذا خالف ما يذهب إليه آخرون أمثال إبراهيم العسكري الـذي يقـول بـأن . رمضان

 . أخاه عامرة بوقالز تم تعيينه مسؤوال عىل الفوج عند التحاقه بكاف الشهبة أول مرة

مة يف ناحيتـه أصـبح مبقتضـاها محـورا للعمـل الوحـدوي يف عامرة يحقق إنجازات ها

 : شامل رشق الوطن

بعد ذهاب بن عودة بقيت أعمـل يف الناحيـة : قول عامرة بوقالز، ويف تواضع تامي

وكنت قد اكتسبت خالل تلك الفرتة التـي  نواورية، الـلـهالتي أصبح يرشف عليها عبد 

 . تنظيم الثوري والتعبئة الشعبيةصاحبت فيها بن عودة تجربة هامة يف مجال ال

ّوالحقيقة أن الرجل كان مهيئا من قبـل، وأنـه اسـتفاد مـن جهـات أخـرى قبـل أن 

 . يستفيد من بن عودة، الذي قىض معه عدة أيام فقط

 : وأهم ما حققه عامرة خالل األيام والشهور األوىل
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ن اللجـان إرشاك الشعب يف الثورة، ألنه منبعها الذي ال ينضب، وذلـك بتكـوي -1

الشعبية، لالستعالمات واالتصاالت مع املجاهدين والتمـوين، وقـد أرشف عـىل تنظـيم 

 ناحية بني صالح، والشافية، وأوالد مسعود، والشبيثة، وأوالد نارص عيل، وغريها

انتهاج أسلوب الرصامة بهدف القضـاء عـىل كـل املعوقـات التـي تحـول دون  -2

ونة، وأعداء الثورة، فقد قدم اثنـني مـن الخونـة نجاح الثورة يف تلك الناحية، كقتل الخ

بـن عـودة (ومن الذين انضموا إىل ما يسمى بالدفاع الذايت ضد املجاهدين إىل الشيخ 

 . بوادي سليم1955فأعدمهام، وذلك خالل الشهر التاسع من عام ) عامر

املعارضـني لسياسـته املتعلقـة بإسـناد (كام استدعى مجموعة من أعيـان الشـافية 

حسـن : إىل جندوبـة، وهـم ) سؤوليات إىل جهة دون أخرى، وإىل أناس دون آخرينامل

نصيب، والهادي نصيب، وطلعي الصادق، وطلعي قرييش، وهم من املعارضني األقوياء 

لبعض اإلجراءات التي اتخذها بوقالز، والتـي مـن بينهـا تعيـني بعـض األشـخاص مثـل 

فالتف العديد من املجاهـدين حـولهم، العيساين، وسعد السعود، رؤساء عىل النواحي، 

 . وأصبحوا يهددون النظام الذي رشع عامرة يف إقامته

لقد كنت أول املعارضني، واسـتنكرنا جميعـا : يقول جواد عيل املدعو فيض الرمول 

سياسة عامرة يف تولية رجال غري متعلمني وبعيدين عـن السياسـة، وإهـامل مـن هـم 

 وجامعتـه، وهـم أهـل علـم وقـرآن، لهـم كـل أوىل بتلك املناصب مثل حسـن نصـيب

بـن االفضل يف توعية الشعب وتجنيـده وجعلـه يلتـف حـول الثـورة، رغـم أن عـامرة 

 . جهتي، فكالنا من بالندا
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لقد اتخذ عامرة إجراءا قاسيا يف حق األربعة، لقد اسـتدعاهم إىل جندوبـة، ضـمن 

 . مجموعة، حيث مقر إقامته

التقينـاه بجندوبـة، قـادم إليهـا مـن ملـدعوين، كنت من ضـمن ا: يقول جواد عيل 

بجنـان ( بايش، يقودها يس رابح، وعندما اجتمعنا بـه 403مكان آخر، وعىل منت سيارة 

اقتلـوين يـا جامعـة : تجرد من مسدسـه، وألقـاه أمـام الجميـع أرضـا، قـائال ) يس رابح

 . نحن جئنا لنتحاور معك ال لنقتلك: الشافية، فردوا عليه

 طلب األربعة للخروج معه للتحاور، فخرجوا معـه، بيـنام بقينـا نحـن ومل يلبث أن

 ...اآلخرين، ننتظر عودتهم، فلم يعودوا 

رفقة أربعة آخـرين مـن (لقد قرر عامرة التخلص منهم بدل التحاور معهم، وعدنا 

إىل بالنـدا، ) الفارين من صفوف فرنسـا، هـم مـن جهـة القبائـل، ضـمهم إلينـا عـامرة

 . بري قد نصب خلفا لنصيب حسني عىل ناحية الشافيةفوجدنا يوسف بو

 . لقد كان إجراءا قاسيا، لكنه أعاد الهدوء إىل الناحية، واملنطقة ككل

إنشاء مجموعة من األفواج، بعد أن التحق عدد كبـري مـن الشـباب بصـفوف  -3

فوج العيساين، وفـوج حسـن نصـيب، وفـوج : الثورة، كلفت بالتنشيط والتجنيد، وهي

 . يس عالوة

وقد كان لهذه األفواج كل الفضل يف إقبال الشباب عىل التجند يف صفوف الثورة، وبذلك ازداد 

 عدد املجاهدين، وكربت األفواج، وتم تفجريها إىل أفواج أصـغر، وهكـذا إىل أن اسـتبدلت األفـواج 
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بالقطاعات أو النواحي، فكانـت هنـاك ناحيـة القالـة، وناحيـة الشـافية، وناحيـة بنـي 

 . ، وناحية بني عمر، تجوبها أفواج وفصائل كثريةصالح

تصـف عـام نإرسال وفد إىل املرشق العـريب، بغـرض الحصـول عـىل السـالح، م -4

رصاع مازوز املسؤول السيايس عىل القالة، رفقة تريدي عيل املدعو : ، يتألف من 1955

 الرشقية املقدم عيل، وقد أنجز هذا الوفد الكثري مام أرسل من أجله، وحصلت القاعدة

 قطعة من السالح األوتوماتييك، وهو من 200عىل نصيب هام من السالح يقدر بحويل 

نوع اعشاريات، وموزيرات، واستايت طاليان، وبفضـل هـذا السـالح أصـبح جميـع مـن 

التحق بالثورة مسلحا، وبالسالح األوتوماتييك، بدل بنادق الصيد، وقد وزع هذا السالح 

 . بعدالة بني جميع النواحي

فرار مجندين جزائريني، أفرادا وجامعات صغرية، والتحاقهم بصـفوف الثـورة،  -5

جـياليل بونوالـة، رصـاعي : وقد تعزز صف املجاهدين بهؤالء العمـريني، وأذكـر مـنهم 

الحاج خامر، سامل جيليانو، قارة عبد القادر، سلمون محمـد، وغـريهم كثـريون، مازوز، 

 .  من تاريخ الثورة، من خربتهم وأسلحتهموقد استفادت املنطقة، ويف فرتة صعبة

باب بصفوف الثـورة، وهـم ميلكـون رصـيدا هامـا يف شالتحاق مجموعة من ال -6

التنظيم والتعبئة، وقد استفاد منهم عامرة يف تأطري املنطقة، فكان منهم املستشـارون، 

امر باملرشق، وتـونس بورقيبـة، مثـل عـ: واملكلفون باملهامت الكربى واالتصال بالخارج 

بن زاودة، ومحفوظ بن نوار، ومقدم عيل، الذين اتصلوا ببورقيبة بعني الـدراهم، وقـد 

 . أسفرت هذه املهمة عن استاملة بورقيبة، واستعداده ملؤازرة الثورة، ومدها يد العون
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ّتم اختياره من العنارص الفـارة مـن ) روب دي شوكڤ(تشكيل فوج الصدمات  -7

ٍ تدريب عال، ويحملون أسلحة أوتوماتيكية، وقـد صفوف العدو، والذين يحوزون عىل

 مجاهدا، أسندت رئاسته يف البداية إىل نوار، ينوبه 60بلغ عدد أفراد هذا الفوج حوايل 

عمورة بلقاسم، ثم أعفي بعد قليل، وعني بدله نائبه عمورة بلقاسـم، وقـد أنجـز هـذا 

العمليـات العسـكرية الكثـري مـن ) عمورة بلقاسـم(الفوج تحت قيادة املسؤول الثاين 

 . كخنقة عون، وخنقة عرجون، وغريها

، عني عىل رأسها الصادق 1956فتح كلية حربية يف ناحية سيدي طراد، خريف  -8

ّبوراوي، ينوبه الحاج خامر، وقد عـني لهـا يوسـف بـوبري مـدربا، باعتبـاره يحـوز عـىل 

 الفـرنيس، ّفر مـن الجـيش) جندي أول(ٍتكوين عسكري عال، فهو برتبة كابورال شاف 

 .وقد استمرت هذه الكلية حوايل ستة أشهر، ثم استغني عنها. وهو يؤدي تلك الخدمة

إنشاء قواعد خلفية لإلمداد عىل طـول الحـدود التونسـية مـن عـني الـدراهم  -9

 .شامال إىل الحدود الليبية جنوبا

إنشاء أول مدرسة عسكرية للتدريب والتكوين بباجـة التونسـية، أسـندت  -10

 . (*) رابح إيديرمسؤوليتها إىل

عـىل الحـدود التونسـية، وقـد ) أشبال الثورة(إنشاء مدارس ألبناء الالجئني  -11

 . ّكان هؤالء الشباب مبثابة خزان يغذي الثورة بالرجال، وباإلطارات خالل سنوات الثورة

                                                 
 رابح إيدير من الضباط املوجودين يف تونس، كان مالزما يف الجيش الفرنيس، كلف بـالتموين يف  (*)

 150ّإحدى نواحي األوراس، بعد انضاممه إىل صفوف الثورة، ثم تحول إىل تونس، وبها جند حـوايل 
 الثالثة، ودربهم تدريبا عاليا، وسلحهم مناضال من مناضيل اتحادية فرنسا، الذين ينتمون إىل الوالية

بأحسن األسلحة العسـكرية، وأراد الـدخول بهـم إىل الواليـة الثالثـة، غـري أن عـامرة بـوقالز أقنعـه 
 . بالعدول عن فكرته، وتسلم مسؤولية املدرسة العسكرية بباجة
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، توسيع العمليات العسكرية وتنويعها، وبذلك متـت تغطيـة ناحيـة القالـة -12

 إعجاب الجميع، وذاع صـيته، وأصـبح مرضب املثـل، وقـدوة وقد نال بها عامرة بوقالز

 . الكل

العمل الفدايئ، أنشئت مجموعات فدائية مدربة لهذا الغرض، لتتوىل حرب  -13

املدن والقرى، ورضبت جميع مصالح العدو، أينام وجدت، كام رضب الخونة املناوئون 

 . للثورة، وكان لتلك العمليات آثارها النفسية القوية

بعد اشتداد الخناق عىل الفـدائيني، : لعسكري أو الفرق االنتحارية الفداء ا -14

داـخـل اـملـدن والـقـرى، ـخـرج الـفـدائيون إىل الجـبـال، وـشـكل بـهـا ـمـا يـسـمى ـبـالفرق 

أو (االنتحارية، وهي فرق مدربة تدريبا عسكريا عاليـا، تحـت قيـادة سـليامن قانــون 

 أدخلت هـذه الفـرق الرعـب ، وقد1957و، وذلك يف أوائل صاملدعو سليامن ال) كانون

والهلع يف صفوف العدو، وزادت من حـامس املـواطنني، وقـد بلغـت الشـجاعة بـأفراد 

هذه الفرق إىل حد اقتحام املدن نهارا، أفرادا وجامعات، وأنجزت الكثري من العمليـات 

 . االنتحارية
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 : اطعاتهاسوق أهراس تستنجد باألوراس وتصبح إحدى مق

َرزئت سوق أهراس، يف ِ  بداية الثورة، بفقدان قائدها باجي مختار، أثناء معركة غـري ُ

متكافئة مع العدو، يف ضواحي مجاز الصفا، وتحديدا مبنزل بن الشـواف، ومل يـنج مـن 

ّ نواورية الذي خرج منها جريحا يعـاين مـن اإلصـابة ملـدة طويلـة، الـلـهفوجه إال عبد 

د بيـوت تلـك الجهـة اختبـأ وعـالج  ببني مزلني، ويف أح(*)مكث خاللها بعرش شواكرية

 . جراحه حتى شفي

بعد حوايل ستة أشهر من املعاناة والرصاع مع الجراح، والبحث عن رفقاء الدرب يف 

 نواوريـة الـلــهتلك البيئة الصعبة التي أحجم سكانها عن االلتحاق بالثورة، متكن عبد 

 . من إعادة تأسيس أول فوج له، بعد معركة بن الشواف

ّراس إذن يف تلك األيام مل تشك فقط من قلة السالح، بل مـن قلـة الرجـال فسوق أه

خـالل :  نواورية، نقال عن والده، والذي يقول الـلـهأيضا، وهذا ما رواه يل أحد أبناء عبد 

األشهر الستة األوىل التي تلت معركة بن الشواف، كان والدي وحيدا، يعاين مـن اإلصـابة، 

 . ة تأسيس فوجه، وأن السالح مل يكن همه الوحيدويحاول يف نفس الوقت إعاد

ّ نواوريـة، واتصـل بـاألوراس، الـلــهّولهذا السبب وغـريه تحـرك عبـد 

أحـدهام بقيـادة الغـزايل، : ّيستنجد بها، فأمدت سوق أهـراس بفـوجني 

 وقد أبيد يف الطريق أثناء اشتباك لـه مـع العـدو، والثـاين بقيـادة أحمـد 

 

                                                 
، ليخلـد بـه ذلـك نسبة إىل تلـك الجهـة التـي آوتـه يف محنتـه" شاكر " ّ ولهذا سمى أحد أبنائه  (*)

 . املكان، ومين للجهة يف آن واحد



 
46 

anv

 مجاهـدا، وهـم كـام 40ق أهراس ساملا معاىف، وتحت قيادتـه األورايس، وقد حّل بسو

مجاهدون فعال، معظمهم يحفظ القـرآن ويرتلـه كـل ليلـة بعـد العشـاء، : قيل عنهم 

 . شجعان أذكياء، ذوو إقدام وطاعة

وتعترب األوراس بأن أحمد األورايس هو أول مسؤول لها عىل منطقة سوق أهـراس، 

 جبار -كام يقول عاجل عجول- 1955 إليه يف صائفة ّوقد حّل بجبال بني صالح، وانضم

 . عمر، ومل ينزعج منه آنذاك إال عامرة بوقالز، الذي بدأ يخلق األسباب إلزاحته

عـن سـبب قـدوم أولئـك ) الواسـعة(ويتساءل اليوم الكثري من أبناء سوق أهـراس 

 حسـب التقسـيم املجاهدين، وملاذا االستنجاد باألوراس، واالرتباط بها، رغم أنها تنتمي

 الثوري إىل املنطقة الثانية ؟ 

 نواورية، حسب شهادة الـلـهويعترب عبد . وأن ذلك االتباط هو سبب بالوي الجهة

ابنه طارق، بأن سوق أهراس، أو القاعدة الرشقية، كام يسميها والده، قد أساءت إليـه 

سـبب يف ارتبـاط كثريا، ولحق به من األذى ما ال يطاق، لقد نظر إليـه الكـل عـىل أنـه 

 . سوق أهراس مبنطقة األوراس

ويف رأي الجميع فإن سوق أهراس يف ذلك الوقـت مل تكـن يف حاجـة ال إىل السـالح 

 وال إىل الرجال، فام السبب يف ارتباطها إذن باألوراس ؟ 

ويف رأيي فإن تلك التساؤالت هي تساؤالت من يعيش بعيدا عن مرسح األحـداث، 

ة وغريه ممن كانوا وسـط املعمعـة هـم القـادرون عـىل اإلجابـة  نواوريالـلـهوأن عبد 

 . حول هذه األسئلة
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ّقد تكون األطراف الشاملية والجنوبية تدبرت أمرهـا وجمعـت السـالح، وحشـدت 

 نواورية فهي ليست كذلك، فحسب شهادات أغلـب مـن الـلـهالرجال، أما ناحية عبد 

مـن أصـعب الجهـات، ) م النبايـلأي حـام(حاورتهم من املجاهدين، فإن تلـك الجهـة 

 . ورجالها من أكرث الناس عزوفا عن االلتحاق بالثورة

فإذا كان األمر كذلك، فكيف ميكن الحصول عىل السالح ؟ إنه فوق أكتـاف العـدو، 

 ومن ذا الذي يصل إليه ؟ 

ّفالجهة يف حاجة إىل السالح والرجال، وقد أمدتها بهام منطقة األوراس، وتـم ربـط 

س منذ ذلك الوقت باألوراس، فـام الـذي يضـري سـوق أهـراس إذا ارتبطـت سوق أهرا

 ّباألوراس، والسيام بعد أن تخلت عنها السمندو بسبب ظروفها الصعبة التي عاشتها ؟ 

إن فوج األورايس مل يكن لالستطالع واكتشاف املنطقة كام يروج له، ألن املنطقـة ال 

ّ قـادة األوراس مـرات عديـدة، أمثـال هي بعيدة وال غريبـة عـن األوراس، فقـد زارهـا

مصطفى بن بولعيد، وشيهاين بشري، قبل الثورة وبعدها، والتقوا بقادتهـا أمثـال بـاجي 

 نواوريـة الـلــهكـام يـروي ابـن املرحـوم عبـد –مختار وغريه، وكانت إحدى اللقاءات 

)  نواورـيـةالــلــهأي واـلـدة عـبـد (ّ، ويف بـيـت جدـتـه 1954 يف ـشـهر أكـتـوبر -)ـطـارق(

بالناظور، وقد جمعت زيغود يوسف، وباجي مختار، وعامر بن عودة، ومصـطفى بـن 

 نواوريـة، الـذي كـان أصـغر أولئـك الـلــهبولعيد، وشيهاين بشري، وصاحب املنزل عبد 

 . املجتمعني جميعا

ّويف هذا االجتامع، أثريت قضية السـالح، وأن ديـدوش مـراد كلـف 

 ّ وقـد أشـار عليـه باالتصـال  نواورية بالعمـل عـىل تـوفريه،الـلـهعبد 
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ّباملجندين الجزائريني وغري الجزائريني، وجمع ما أمكن من البنادق واألسـلحة األخـرى،  ّ ّ

 . ومن أي جهة كانت

فسوق أهراس إذن كانت أقـرب إىل األوراس منهـا إىل الشـامل القسـنطيني، وأكـرث 

 نواورية، وجبـار الـلـهعبد ّفقد كانت محجا ل... ارتباطا بها، سواء قبل الثورة أو بعدها 

ّعمر، تنّقال إليها مرات عديدة، وأن قادتها أحسنوا معاونة مسؤويل الجهة عىل الـدوام، 

 . ّإال ما بدر من الوردي قتال

ّويكشف طارق عن سبب آخر جعل والـده يتجـه إىل األوراس، وهـو سـوء تفـاهم 

أمـا ضـعف منطقـة . فبينه وبني قادة الشامل القسنطيني، والسيام منهم زيغود يوس

ّالشامل القسنطيني وعدم قدرتها عىل ربط االتصال بسوق أهراس، ومتكينها مـن حـل 

مشاكلها فهو واضح، وال يحتاج إىل التدليل، فقد كانت خالل السنتني األوليـني ال متلـك 

 . من السالح شيئا تستطيع به الصمود أمام العدو، فام بالك بتصديره إىل جهة أخرى

 20، مل تقـم املنطقـة الثانيـة إال بهجـوم 1955حتى نهاية : ول بوقالز وعن ذلك يق

 ... ، وأن السالح الذي تحركت به مل يكن إال سالحا أوراسيا 1955أوت 

لقد طلبنا من قادتها أن يقوموا بعمليات عسـكرية يف : ويقول عاجل عجول 

درة السـالح ّالشامل القسنطيني قصد التخفيف عنا يف األوراس، فاشتكوا إلينـا نـ

ّوالذخرية، فلجأنا إىل شن سلسلة من الكامئن، متكنـا خاللهـا مـن الحصـول عـىل  ّ ّ

 قطعـة مـن 70العديد من األسـلحة الحديثـة، والـذخرية الالزمـة، وأرسـلنا منهـا 

  مجاهـدا، مناصـفة بينـي وبـني عبـاس لغـرور، إىل 40السالح والذخرية، يحملهـا 
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ّالشامل القسنطيني، وحملناهم تحيت بـن طوبـال، وعـامر بـن : نا إىل قادتها ومن بينهمّ

 ... عودة 

لقد أرسلت األوراس إذن أحمد األورايس، كام يقـول عاجـل عجـول، مسـؤوال عـىل 

سوق أهراس، ومل يكن مكتشـفا، وإن بعـض املسـؤولني يف الجهـة مل يرتـاحوا إىل ذلـك 

ّاإلجراء والتعيني، فسعوا إىل التخلص منه، واالرتباط مجددا بال والية الثانية، وعـىل رأس ّ

 . عامرة العسكري: هؤالء 

 : ّعامرة العسكري ال يرتاح للوجود األورايس ويرتبط مجددا بالوالية الثانية

يف خرجة ذكية لعامرة بوقالز، وبعـد أن اعـرتف بنظافـة الرجـال القـادمني لنجـدة 

ث ّسوق أهراس، وشجاعتهم وإقدامهم وطاعتهم، هـاهو يـدخل إىل نفوسـهم، ويتحـد

إنهـم وأعضـاء فـوجي غـري مرتـاحني بسـبب عـزلتهم، : ّعام يختلج يف ضامئرهم، قائال 

وعدم وجود أي اتصال يربطهم باألوراس، أو بالشامل القسنطيني، إىل درجـة جعلـتهم 

 ّهل هم مجاهدون مع الثورة أو ضدها ؟ : يتساءلون 

ّإنه أمر محري فعال، وتساؤل يف غـري محلـه، وهـو مصـنوع، وصـاحب  ّ الصـنعة هـو ّ

 . عامرة بوقالز

لقد جعل من هذا التساؤل مدخال إىل الحديث عن طرح املوضوع عىل مسؤول فوج 

انفصـلنا أنـا وأحمـد األورايس عـن املجاهـدين، : أحمد األورايس، وهاهو يقول : األوراس 

وطرحنا القضية بيننا، وتساءلنا نحن أيضا عن املنطقة التي ننتمي إليهـا، فاقرتحـت عـىل 

 د األورايس الذهاب إىل قيادة الشامل القسـنطيني لطـرح املوضـوع أمامهـا، فوافـق، أحم

 



 
50 

anv

فأخذت معي عالّوة بشايرية، ومجاهدا آخر، وتنقلنا إىل الشامل القسنطيني،عرب جبـل 

 . الدباغ، وكاف أونارا

ّلـقـد تنقّــل ـبـوقالز إىل الـشـامل القـسـنطيني، ونيس أن يتـحـدث ـعـن رفيـقـه اـلـذي 

اء يف طريقـه، أو يف الوصـول إىل قـادة الشـامل القسـنطيني، وأثنـاء اصطحبه معه، سو

 . رجوعه، مرتبطا مرة أخرى بعامر بن عودة

ُوقد يكون هذا الرجل صّفي يف الطريق، فالكل يتحـدث عـن استشـهاده، ولكـن ال 

 ّأحد حدد مكان استشهاده، وال كيف كان استشهاده، ومتى كان ذلك ؟ 

بوقالز ربط سوق أهراس مبنطقة الشامل القسنطيني، ويف الوقت الذي أعاد عامرة 

ّ نواورية عاد هو اآلخر لتوه من األوراس، وقد قلب املـوازين رأسـا عـىل الـلـهفإن عبد 

 .عقب، وأكّد تبعية سوق أهراس إىل منطقة األوراس
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 ّوق أهراس معينا من قبل األوراس نواورية مسؤوال عىل سالـلـهعبد 

  

 :  نواورية الـلـهبد  من هو ع-1

............ ّ بن بلقاسم نواورية، أمـه خـرية الـلـههو عبد 

ـد يف  ـة 06/09/1929وـل ـن عائـل ـة، ـم ـة قاـمل ـاظور، والـي  بالـن

متوسطة الحال، تويف والده مبكرا، وتركه صـغريا، يف كفالـة 

 . والدته وأقاربه

االعتـداء عـىل القائـد، : توبع يف عدد من القضايا، منها 

 من الخارجني عن القانون، واعتصم نهائيا بالجبال، والتي كانت فيها بيتـه، وعـاش َّدُوع

 . متخفيا بينها وبني حصون الجهة

ين وشارك منذ صغره يف الحركة الوطنية، وكان عضوا فيها، أسـهم يف تنظيمهـا وتكـ

كان نائبا لباجي مختار، ومن بيتـه بجبـل لقـرين، بلديـة الحـامم، . خالياها قبل الثورة

ّ مجاهدا، وقـام بعـدة عمليـات أثنـاء انطـالق 21ّانطلق فوج باجي مختار املؤلف من 

 : الثورة وهي 

، والذي أسفر عن غنم ثالثة 1954 نوفمرب 2الهجوم عىل منجم حامم النبايل يف  -

ّموزير أملـان، وثالثـة مسدسـات، وأربعامئـة ومثـانني خرطوشـة : بنادق حربية من نوع

 . م، وأربعامئة ومثانني ألف فرنك فرنيسموزير، وقنطار من األلغا
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الهجوم عىل محطة السكة الحديدية بعني النغرة بني مجاز الصـفا واملرشوحـة،  -

 . وقد تسبب يف خروج قطار البضائع عن السكة الحديدية، وتحطيم معظم عرباته

االنتقال إىل مزرعة دايل بن الشواف، وبعـد وشـاية مـن طـرف أحـد الخونـة،  -

جي مختار، ووقعت بني الطرفني معركة استشهد فيهـا بـاجي مختـار حورصت قوات با

 نواوريـة، ومـن مكـان املعركـة تنّقـل الـلــهورفاقه، وجرح أربعة آخرون، مـنهم عبـد 

بصعوبة، والتحق بعرش شواكرية ببني مزلني، وهناك اختبـأ، وعـالج جراحـه، وعنـدما 

يف تلك الجهـة، مـأل بـه استعاد عافيته رشع يف تأسيس فوجه من جديد، وواصل عمله 

 . ّالفراغ الذي تركه رحيل باجي مختار املبكر

 : ّاتصاله مبنطقة األوراس من جديد، وتعيينه مسؤوال عىل منطقة سوق أهراس-2

أثناء انتقال عامرة العسكري إىل الشامل القسنطيني، يرافقه أحمد األورايس، بغرض 

ّلقسنطيني كام يستشف من ظاهر استيضاح األمر وطلب املساعدة من قيادة الشامل ا

 نواورية، يسابق الزمن، إىل منطقة األوراس، تساءل الـلـهكالم عامرة بوقالز، تنّقل عبد 

قد تتعلق بإعالم قادة األوراس مبا حصـل : بوقالز عن فحواها، واحتار من أمرها، وقال 

 . للغزايل الذي أبيد مع فوجه أثناء توجهه إىل منطقة سوق أهراس

 نواوريـة مل الـلــه حدس بوقالز هذه املرة قد أخطأ، وإن عبـد غري أن

يذهب من أجل إخطـار قـادة األوراس مبـا حصـل للغـزايل، وإمنـا لبحـث 

 ، وبالفعـل فقـد عـاد بعـد )جهة(قضية أخرى أهم، هي قيادته للمنطقة 
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ّمدة قصرية يحمل كلمة الرس، وأنه مبقتضـاها مسـؤول عـن رقعـة معينـة متثـل ثلثـي 

بن عودة، والناحية التي كانت تحت قيـادة بـاجي مختـار، ويشـغلها  يف الحـني ناحية 

 . جبار عمر

 نواوريـة، عـاد بـوقالز إىل الـلــهوهو يستعرض تلك اللحظات املثرية من لقائه بعبـد 

) عنابـة والقالـة( نواورية، وقال عنه بأنه كان ينتمي إىل الناحية الثانيـة الـلـهمايض عبد 

ّحامم النبايل، ثم انتقل إىل األهمية االسرتاتيجية للجهة، وليبـني أن تلـك مكلفا باالتصال ب

قـة ربمن سـوف إىل ط(األهمية كانت السبب يف الرصاع حولها منذ بداية الثورة املسلحة 

ّوهو ما يبني بوضوح أن بوقالز كان واعيا للتطورات ا لتي عرفتهـا قضـية الرصاع ) والقالة

ّ وأن ذهابه إىل الشامل القسنطيني مل يكن مجانيا، غـري الخفي عىل منطقة سوق أهراس، ّ

 نواورية، العائد من األوراس، مسؤوال عىل منطقـة سـوق أهـراس الـلـهأنه اصطدم بعبد 

 نواورية أول مسؤول عن القاعـدة الرشقيـة الـلـهبكاملها، وبهذا التعيني يعد عبد ) جهة(

بالفعل كـام يقـول ابـن املرحـوم نقـال وسوف لن يسامحه بوقالز، و... بحدودها النهائية 

لقد حـاول تصـفية والـدي بعـد أن انقلبـت مـوازين القـوى، وإنـه اصـطدم : عن والده 

ّبوالدي خالل التجمعات الخاصة بكتابة التاريخ الوطني، وتم فضحه أمام املأل ّ . 

 نواورية مقاليد السلطة، بـدعوى أن عبـد الـلـهّلقد حاول بوقالز معارضة تسلم عبد 

الشـامل ( نواورية كان واحدا من مسؤويل الناحية الثانية، التابعة للمنطقـة الثانيـة لـلـها

 ّ، وتوليه مسؤولية سوق أهراس باسم منطقة األوراس يثري التساؤل ؟ )القسنطيني

أما عامر بـن عـودة فقـد استسـلم لألمـر الواقـع، وأبـدى اسـتعداده 

 . سيري بقايا الناحية الثانيـةللرحيل، والعودة إىل معقله بجبال اإليدوغ، لت
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أما ما مل يحسـم فهـو التحـاق جنـودهام بعـامر بـن عـودة، غـري أن بـوقالز دعـاه إىل 

االحتكام إىل املجاهدين، وعرض األمر عليهم، ليختـاروا بـني البقـاء يف الجهـة والرحيـل 

 . رفقة عامر بن عودة إىل اإليدوغ

اء حيث يتواجدون، وهم من أهل تلك ّقرر املجاهدون بعد استفتائهم يف األمر البق

الجهة، ألن معرفتهم مبسالكها ودروبها يساعدهم عىل العمل العسكري، وميكنهم مـن 

ّالكر والفر خالل املعارك ّ . 

ّوعىل ذلك افرتقنا، وقد أثـر يف املوقـف حتـى بكيـت، وال أزال أتـذكّر : يقول بوقالز ّ

وري يف جلد ثأنت : آين يف تلك الحالة تلك الجملة التي قالها يل عامر بن عودة عندما ر

 . أرنب

بعد رحيل عامر بن عـودة، بقـي عـامرة العسـكري مسـؤوال عـىل القالـة، التابعـة 

 .  نواوريةالـلـهللناحية التي يرشف عليها عبد 

 :  تنظيامته-3

 نواورية يختلف عن جبار عمر وغريه من املسؤولني اآلخرين، كام يقـول الـلـهعبد 

ه، وهو املجاهد دليح عبد الحميد، لقد استفاد من تجربته السابقة، يوم عنه أحد رفاق

كان مسؤوال لالتصاالت عىل مستوى حامم النبايل، حيث كان يعترب الشعب هو مصدر 

ّقوة جيش التحرير، ومعينه الذي ال ينضب، ولذلك اهتم بهذا الجانب، وأعطاه الكثـري 

 : من اهتامماته، وذلك عىل النحو اآليت

ـه الت - ـد ـكـرثت لقاءاـت ـدهم، وـق ـوعيتهم وتجنـي ـدواوير لـت ـراش واـل ـني األـع ـل ـب نـق

 . بالشعب، فام من يوم مير إال ويعقد فيه أربعة إىل خمسة اجتامعات
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تنصيب اللجان الشعبية يف القرى واملـدارش، وتكليفهـا بنقـل األخبـار، لتسـهيل  -

 وإقامة الحراسة يف تنقل املجاهدين بني القرى والجبال، ألنهم يجهلون طبيعة املنطقة،

أماكن تنقل وإقامة املجاهدين، وتوفري األدوية الالزمة والجرائد املتوفرة آنذاك، وكل ما 

 . يهم املجاهدين

ّتكوين مراكز للتموين، الستقبال املجاهدين املارين بني املنـاطق، يـأكلون فيهـا  -

 .  نواوريةـلـهالويرشبون، وهي منترشة يف جميع دواوير الجهة التي يرشف عليها عبد 

كثري التنقل بني األفواج، يراقبها ويوجهها يف كل ما يتعلق بأنشطتها، والسيام مـا  -

امل التخريب، ونصب الكامئن، حيث كان يحدد األهداف، ويستثني البعض عيتعلق بأ

منجم حامم النبايل، الذي كـان يسـريه مسـؤول فـرنيس، عـىل عالقـة : اآلخر منها مثل 

نواورية، وظّل آمنـا إىل أن طلـب منـه هـذا املسـؤول تنظـيم بعـض  الـلـهمتينة بعبد 

ّالعمليات ضده، ملا حامت حوله الشكوك من قبل السلطات الفرنسية، فتم بعـد ذلـك  ّ

 . ّحرق إسطبله، ونادر لعلف الحيوانات، وبذلك تم رصف أنظار الفرنسيني عنه

امم النبايـل، وعـدم ونفس االستثناء طال تأمني الطريق الرابط بني قاملة ومـنجم حـ

ّالتعرض له بالتخريب، لتسهيل حركة حافلة ارحايلية صالح، الذي كان يقـدم خـدمات 

نقـل الربيـد، نقـل الـذخرية الحربيـة، نقـل : كثرية للمجاهدين، منها عىل سـبيل املثـال

 . املشبوهني وتهريبهم
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 ّقيادة األوراس ترسل الوردي قتال

 ألحمد األورايسمسؤوال عىل منطقة سوق أهراس خلفا 

 

 :ّ من هو الوردي قتـال-1

ّالوردي قتال هو أحد صانعي ملحمة الجرف الشهرية، وأحد 

القالـئـل اـلـذين ال يزاـلـون ـعـىل قـيـد الحـيـاة، وـلـد بـتـاريخ أول 

 ـبـدوار قنـتـيس بتبـسـة، وـكـان أـبـوه مربـيـا 1925جويلـيـة ـعـام 

ّللموايش، تعلم القرآن مبسقط رأسه، وزاول تعليمه بتونس، ثـم ّ 

ّيف معهد عبد الحميد بن باديس بقسنطينة، ومنه تحصل عـىل 

 . الشهادة األهلية

، استطاع رفقـة مجموعـة مـن رفاقـه الطلبـة، أن يتعـرف عـىل 1954يف بداية عام 

ّمجموعة من الثوار، منهم امعمر ملعاريف من ششار، وشيهاين بشري، وهؤالء هم الـذين 

 بأن الطلبة هم مستقبل الثـورة املوثـوق ّشجعوه عىل االلتحاق بالثورة، حيث أشعروه

وكان ذلك اللقاء بسوق الزوي حيث حرض امعاريف كبـائع للـخرض .  البالددفيهم، وعام

 ... والفواكه، بينام حرض شيهاين كبائع للعطور 

ّوبهذا اللقاء بدأت حركة الطالب باملعهد، وأحـس بهـا مشـائخ معهـد بـن بـاديس، 

 الحسـني، وأحمـد حسـني، والشـيخ اليـاجوري عبـد أمثال حامين أحمد، والشيخ عبـاس

 . ّالقادر، وشجعوها، ودفعوا هؤالء الطالّب إىل االلتحاق بالثورة
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ة ناحية ششـار، روعند انكشاف أمر هؤالء الطلبة، التحقوا برفاق الثورة، بجبال الكناز

ومـن . ّومنها إىل القلعة يف نفس الوقت حيث التقوا بشري شيهاين، وهناك تـم تجنيـدهم

أحمـد عـثامين، ومحمـد بـوطمني، وبلقاسـم عاليـة، : ّهؤالء الطلبة رفـاق الـوردي قتـال 

ّوـفـور التـحـاقهم ـبـالثورة، كـلـف ـكـل ـمـن بلقاـسـم عالـيـة وـحـامدي . وـحـامدي الهاـشـمي

أمـا . ّ مبهمـة االتصـال والـربط بـني األوسـاط الشـعبية والثـوار-ّلصغر سـنهام–الهاشمي 

قـد كلفـوا بالقيـام بـأعامل اإلدارة والفصـل يف النزاعـات ّاآلخرون، ومنهم الوردي قتال، ف

ّالتي تقع بني األفراد، حتى ال يلجؤوا إىل املحاكم االستعامرية، وكتابة املناشري بواسطة آلة 

 . عبد الحميد عالية، وحامدي الهاشمي من معهد بن باديس: ّالنسخ التي أىت بها الشابان

رف الشـهرية، باعتبـاره ابـن الجهـة، دلـيال لعب املجاهد دورا كبـريا يف معركـة الجـ

ومرشدا، سواء أثناء اإلعداد للمعركـة، أو خـالل االنسـحاب، وفيهـا جـرح، وبهـا ارتفـع 

 . رصيده الثوري

، 1955أما تعيينه عىل رأس منطقة سوق أهـراس، فيعـود إىل أواخـر شـهر أكتـوبر 

 الحـدود التونسـية وذلك عقب استشهاد أحمد األورايس، فأثناء تنقل عباس لغـرور إىل

ملرافقة اليوسفيني الـذين قـدموا إىل األوراس طلبـا للسـالح، عـرج عـىل منطقـة سـوق 

ّأهراس لتفّقدها فوجد أن أحمد األورايس قد استشهد، فقرر تعيني الوردي قتال ّ . 

 12ّأما القرار النهايئ والرسمي فقد اتخذ عىل مستوى القيادة، ويف اجتامع رسمي بتـاريخ 

ّ، درست فيه النتائج اإليجابية والسلبية ملعركة الجرف، واتخذت عـدة قـرارات، 1955أكتوبر  ّ

ّوأغلبها يتعلق بالتعيني يف مواقع املسؤولية، منهـا تعيـني الـوردي قتـال عـىل منطقـة سـوق  ّ 
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 . أهراس، مبساعدة الزين عباد، وتيربماسني أحمد، والعريب حواس، وارزايقية الصادق

ّحة ملا يقال بأن مجيء الناممشـة بقيـادة الـوردي قتـال كـان ّومعنى هذا أنه ال ص ّ

 نواورية مسؤوال عىل سوق أهراس الـلـهبطلب من أهل سوق أهراس، وأن تعيني عبد 

 يثري الكثري من التساؤل؟ 

ّفسوق أهراس التحقت منذ مدة باألوراس، وأن أحمـد األورايس كـان أول مسـؤول 

 . وكان ذلك بطلب من أهل الجهةّأورايس يعني عىل منطقة سوق أهراس، 

ّإذن، بعد التعيني، توجه الوردي قتال، يرافقه أربعـون مجاهـدا منوشـيا ومجموعـة  ّ ّ

ّمن املساعدين، إىل منطقة سوق أهراس، واتخذ من جبال أوالد بالشيح مقرا لـه، ودام  ّ

ّ أشهر، عرفت خاللها سوق أهراس الحلو واملر من حكـم 8حكمه لسوق أهراس حوايل 

 . ّوردي قتالال

 . من حلوها تلك العمليات الحربية الكثرية التي قام بها أبطاله

ّومن مرها ما أقدم عليه من تصفية طالت أحد أبطـال سـوق أهـراس، وهـو عمـر 

 . جبار، فال يزال الكل يذكره بسوء لبشاعة ما أقدم عليه، وهو طالب ابن باديس
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 : ّتنظيمـات الوردي قتـال -2

ّردي قتال مقاليد الحكم بسوق أهراس، كانت سوق أهراس تتشكل قبيل استالم الو ّ

 : قطاعات عىل النحو التايلّعدة من 

الـونزة، : رشق سوق أهراس تحت قيادة عمر جبار، وتشمل ست قطاعات هـي -1

 . بوسسو، طاورة، حامم أوالد زايد، املاء األحمر، الرشيط الحدودي

يـة، ويشـمل حـامم النبايـل،  نواورالـلــهغرب سوق أهراس، تحت قيادة عبـد  -2

 . وأوالد بالشيح

شامل سوق أهراس، تحت قيادة عامرة بوقالز، ويشمل القالة، والشافية، وبنـي  -3

 . عمر، وبني صالح

 : ّوبعد وصول الوردي قتال متّت هيكلة سوق أهراس عىل النحو التايل

 : ّ تعيني صالح الباي نائبا للوردي قتال-1

ك الفـرتة، وعـىل رأسـهم حمـة شوشـان، ودلـيح عبـد يجمع الشهود الذين عاشـوا تلـ

ّالحميد، بأن جبار عمر كان من أول مستقبيل الوردي قتال، وأنه قدم لـه كـل التسـهيالت 

ّالتي متكنه من مامرسة مهامه كقائد جديد عىل سوق أهراس، وأن من بني تلك التسهيالت 

منصـب محـافظ سـيايس، أن أشار عليه أن يقرب منه صالح البي، الذي كان يشغل آنذاك 

نائبا لجبار عمر، باعتباره ابن الجهة، يعرف مسالكها وأهلها معرفة واسعة، وسيستفيد منه 

ّيف كل ما يتعلق بتلك األمور، فعينه الوردي قتال منذ ذلك الوقت نائبا له، مكلفا بالشؤون  ّ 

 



 
60 

anv

 ليكـون السياسية، وظّل كذلك إىل حني رحيل الوردي قتال عن سوق أهراس، وتعويضه

 . ّبديل الوردي قتال وخليفته عىل سوق أهراس

 : ّ اختيار املزرعة مقرا عاما إلدارة سوق أهراس-2

هو : بالشيح، وسبب اختيارها كام يقول املجاهدونأوالد تقع املزرعة وسط غابات 

موقعها الحصني، واملفتوح عىل الجهات األربع، بحيـث يصـعب فيـه محـارصة القيـادة 

 . ل منهاوتطويقها والني

بداية املزرعة، ووراء هذه العالمة 

مقر قيادة القاعدة الرشقية يف عهد 

 الوردي قتال

 

ّوقد اتخذ الوردي قتال من سكنات املدنيني املقيمني هناك، وهم من عائلة شـيبي،  ّ

ّمقرا لإلدارة، ومأوى لحراسة القيادة، ومن أهلها عامال ورعـاة لحيوانـات اإلدارة وهـي  ّ

 .  الغالبمن البقر يف
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 إدارة الوردي قتال ومقر قيادة القاعدة الرشقية يف عهده

 

 النصب التذكاري املخلد ملقر قيادة القاعدة الرشقية

 1992 أوت 20ّتم وضعه يف 
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ّويف املزرعة عاشت تلك العائالت، وقيادة سوق أهـراس، وحراسـة القيـادة املؤلفـة 

 . ّ حني رحيل الوردي قتال مجاهدا، جنبا إىل جنب إىل30من حوايل 

ّكنا نطبخ للعـدد املتواجـد يف اإلدارة مـن املسـؤولني : يقول أحد أفراد عائلة شيبي 

ّوحراستهم، ومنا نحن أفراد العائلة، لقد كنا نشكل عائلة واحدة ّ . 

ومع األسف فإن البعض مـن أفـراد تلـك العائلـة ال ميلكـون اعرتافـات بـدورهم يف 

ويعترب أحدهم بأن مجـرد حصـول ابنـه عـىل . ني وسط تلك الغابةالثورة، ومازالوا تائه

ّمكتب الوردي قتال، واتخاذه مسكنا له مكسب كبري هـل ميكـنهم : ويتساءلون اليوم . ّ

 الحصول عىل االعرتاف بدورهم النضايل، وكيف يكون ذلك ؟ 

ّاستمرت املزرعة تؤدي دورها كمقر لقيادة الوردي قتال  ّ خـرج ي) القاعدة الرشقية(ّ

ُمنها الوردي قتال لتفّقد قطاعاته شامال وجنوبا، ورشقا وغربـا، ثـم يعـود، وإليهـا يفـد  ِ َ ّ

 . ّاملسؤولون القادمون إليها من كل جهة، وبها تعقد االجتامعات، وتتخذ القرارات

 :  تقسيم سوق أهراس إىل نواحي وقطاعات-3

 ـمـع بـعـض ّأبـقـى اـلـوردي قـتـال ـعـىل نـفـس التقـسـيم اـلـذي وـجـده عـنـد وـصـوله،

 نواورية الذي كان مسؤوال قبلـه عـىل الـلـهالتعديالت الناجمة عن تغيري وضعية عبد 

 . سوق أهراس، وأصبح عند مجيئه مسؤوال عىل الناحية

 : وجاء تقسيم سوق أهراس عىل النحو التايل
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ّتحت قيادة جبار عمر، ويرشف عىل قطاعات سـتة :  رشق سوق أهراس وجنوبه -أ

 : هي 

 بوسسو إىل الونزة، عىل رأسه محمد لخرض سريين  قطاع -1

  قطاع الونزة إىل بوخرضة، عىل رأسه السبتي بومعراف -2

 ية لاليج قطاع طاورة إىل ملراهنة، عىل رأسه الحاج لخرض -3

  قطاع حامم أوالد زايد، عىل رأسه نوبيل الزين -4

  قطاع املاء األحمر، عىل رأسه امليك اجديات -5

ـيـط الـحـدودي ـمـن لخـضـارة إىل أوالد ـمـومن، ـعـىل رأـسـه محـمـد  قـطـاع الرش-6

 األصنامي 

 نواوريـة، ينوبـه حمـة لولـو، الـلـه غرب سوق أهراسه وشامله، عىل رأسه عبد -ب

 : وعبد الحميد دليح، ويشمل خمسة قطاعات هي

  حامم النبايل، عىل رأسه لزهاري النمويش -1

  بني صالح، عىل رأسه إبراهيم العنايب -2

  بارال، عىل رأسه الزين الزرمومي-3

  القالة، عىل رأسه عامرة العسكري -4

  أوالد بالشيح، عىل رأسه أحمد لقباييل -5

ّوإىل جانب املسؤولني عىل النواحي والقطاعات، فقد تم تعيني مسؤولني سياسـيني،  ّ

 . ّكلفوا بالسياسة والدعاية واملال، ومن هؤالء شايب عبد املجيد
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 : اتل بني قادة سوق أهراسالصـراع الق

ق أهراس إىل عىل إثر استشهاد باجي مختار، انقسمت سو: يقول الطاهر سعيداين 

، وجبـار عمـر، وهـم الـلــههر فيها الحاج عيل، والحـاج عبـد وظ) جهات(ّعدة نواحي 

جميعا من أوائل املسؤولني يف ناحية سوق أهراس، وحصل خالف بني اثنني منهم وهام 

، وقد انتهى بتصفية الحاج عـيل بـويالن، ناحيـة سـوق الـلـه والحاج عبد الحاج عيل،: 

 وعمـر جبـار عـىل قيـادة املنطقـة الـلــهّواستمر الخالف قامئا بني الحاج عبد . أهراس

 الـلــهوالحلول محل الشهيد باجي مختار، وهذا هو السبب الـذي جعـل الحـاج عبـد 

يطلب منها إرسـال قـادة آخـرين غـري ّنواورية يتصل باألوراس، خوفا من جبار عمر، و

 . جبار عمر، كام يقول الطاهر سعيداين

 نواوريـة بـإدارة منطقـة الـلــهّأرسل أحمد األورايس، وبعد استشـهاده كلـف عبـد 

ِّسوق أهراس ملدة ال تزيد عن الشهرين، ثم أرسل الوردي قتال، وحيد جبال عمر، ومع  ُ ّ

يبديانه لبعضهام كام يروي املجاهـدون أمثـال ذلك مل ينته الرصاع بني الرجلني، رغم ما 

ّحمة شوشان، ويس عبد الحميد دليح، وغريهام، بـل امتـد ليشـمل جامعـة الناممشـة، 

ّفقد تـم النظـر إىل هـؤالء عـىل أنهـم دخـالء، ونعتـوا مـرة . ّلاوعىل رأسهم الوردي قت ّ

 أـسـامع بالـشـاوية، وأـخـرى بالناممـشـة، وناـصـبوهم الـعـداء املـسـترت، وتـنـاهى ذـلـك إىل

ّالوردي قتال وجامعته، فأعدوا للجرمية عدتها، وكان عىل رأس قامئة املستهدفني  ّ جبار : ّ

 . نواوريةالـلـهعمر، وعبد 
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 : غسيـل سوق أهراس ينرش يف اجتامع وادي عطاف

قررت قيادة األوراس، بقيادة مصطفى بن بولعيد، الفار مـن سـجن الكديـة، عقـد 

ييم الوضع، وإعادة االعتبار لقائد األوراس مصـطفى بـن اجتامع عام بوادي عطاف لتق

 ... بولعيد، وحدد تاريخ انعقاده، وقادة النواحي واملسؤولني الذين سيحرضونه 

 موجهـة إىل 1956 فيفـري 5ويف هذا اإلطـار، وصـلت رسـالة مـن األوراس بتـاريخ 

قيـيم الوضـع، الوردي قتال تطلب منه الحضور إىل االجتامع املزمع عقده بـاألوراس، لت

 . وإحضار جبار عمر معه

 نواوريـة، ومـوىس حواسـنية، ومسـعود الـلــهوقد شكل جبار عمر فوجا من عبـد 

جعادي، وحمة شوشان، وإبراهيم طايبي، والطاهر الـزبريي، وآخـرين أعضـاء يف فـوج 

 . حراسة جبار عمر

انطلق الجمع من جبل بوسسو، جنـوب طـاورة، مـرورا مبركـز السـبتي بـومعراف، 

وواصلوا سريهم باتجاه األوراس، وحلوا مبكان يـدعى الخنـاق األكحـل، وهنـاك أقـاموا 

ّتـم االجـتامع ) الخنـاق األكحـل(يومني، وكان الجو حينها باردا ومثلجـا، وبهـذا املكـان 

 ... ّبالوردي قتال وجنوده 

وقبل مغادرة الجامعة لذلك املكان، يقول الـزبريي، ذهـب جبـار عمـر إىل الـوردي 

ّ يستأذنه مبواصلة الطريق إىل األوراس رفقة مجموعته، إال أن الوردي قتال فاجـأه ّقتال

 . عندما منعه من اصطحاب الزبريي وإبراهيم طايبي معه



 
66 

anv

كيف متنعهم وهـم أصـدقاء : ّلقد انفعل جبار لهذا املوقف، ورد عىل الوردي قتال 

اته كام تواعدوا مـن بن بولعيد، هربوا معه من سجن الكدية بقسنطينة، ويودون مالق

 . قبل

فليذهبا إىل عباس لغرور باملاء األبيض، فإن قبل ووافق عـىل : ّفقال له الوردي قتال

 . مرورهام، فليعطهام الرخصة والدليل

 مل يكن ينظر بعني الرضا ملرافقتي لهم، تحت قيـادة الوردي قتالإن : يقول الزبريي

ّيه طبختـه لـو واصـلت التقـدم معـه جبار عمر، الذي كان يضمر له الرش، وسأفسد عل

 . وحرضت االجتامع الذي سيجمعنا مبصطفى بن بولعيد

ّلقد فشل جبار عمر يف إقناع الوردي قتال، وعاد إىل الزبريي وجامعته وأخربهم مبـا 

ّكان له مع الوردي قتال، وأنه هو اآلخر قرر عدم الذهاب إىل االجتامع غري أن إلحـاح . ّ

ّالتقدم، وحضور االجتامع، جعله بعدل عن قـراره، ويأخـذ معـه الزبريي عليه مبواصلة 

 نواورية، وموىس حواسنية، وبعض الجنـود للحراسـة، وقبـل مغادرتـه الـلـهعبد : فقط

خناق لكحل طلب من الزبريي ومن إبراهيم طايبي الذهاب إىل عبـاس لغـرور مبركـزه 

 . ّباملاء األبيض، الذي تحصن به وهو جريح، يعاين من اإلصابة

: يقـول حمـة شوشـان . واالستغناء عن بعض حراسه، وكاتبه، حيث أمرهم بالعودة

لقد عدنا من اخناق لكحل، تحـت قيـادة الطـاهر الـزبريي، وخضـنا يف الطريـق عـدة 

وبعد العودة، التحقت .  جنود يحرسونه10عمليات عسكرية، بينام بقي مع جبار عمر 

 . عمر من رحلته من األوراسبقطاع الزين، يقول شوشان، ريثام يعود جبار
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وصل وفد سوق أهراس إىل وادي عطاف، وحرض االجتامع العام الذي قررته قيـادة 

ّاألوراس، ودعا إىل حضوره عاجل عجول، الذي كان يعد إىل ذلك الوقت املسؤول األول 

حسني معاريف، ومسـاعده عـامر بـن شـايبة، : وحرضه عن منطقة آريس . عىل األوراس

التيجـاين، : ثامين عبد الوهاب، ومساعده مصطفى بوستة، وعن خنشـلة ع: وعن كيمل

: يف تلك األيـام، وعـن تبسـة عصفور وغاب عباس لغرور ألنه أصيب بجروح يف معركة 

 نواوريـة، الـلــهّالـوردي قتـال، وجبـار عمـر، وعبـد : سيدي حني، وعن سوق أهراس 

عيـد، وعـزوي مـدور، عمـر بـن بول: وشخصيات أخرى منها شقيق مصطفى بن بولعيد

 . ويس الحواس الذي غادر االجتامع يف بدايته

ّ، واستمر ثالثة أيام، أعيد 11/03/1956 بتاريخ 10انعقد االجتامع ليال، عىل الساعة 

فيه االعتبار أوال ملصطفى بن بولعيد، وتناول فيـه الحـارضون، يتقـدمهم بـن بولعيـد، 

 . الكلمة، قدمت خاللها تقارير املناطق

ّقرـيـر ـسـوق أـهـراس فقدـمـه اـلـوردي قـتـال، وتـنـاول فـيـه الوـضـع الـسـيايس أـمـا ت ّ

 . والعسكري والتنظيمي واملايل

ّوقد استغّل الوردي قتال هذا االجـتامع لتوجيـه تهـم خطـرية لغرميـه جبـار عمـر، 

االعتداء عىل حرمة أحد الجزائريني، وهي تهمة استهلكت كثريا، واسـتعملت يف : ومنها

وطالـب . جهات كثرية من الوطن، وذهب ضحيتها الكثري من األبرياءّأكرث من مرة، ويف 

ّالوردي قتـال مـن قيـادة األوراس توقيفـه ومعاقبتـه، غـري أن بـن بولعيـد رفـض تلـك 

االقرتاحات، وأمر الجميع بالعودة إىل العمل، كل يف منطقته، واقرتح لجنة للتحقيـق يف 

 . مشاكل املنطقة
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 : وعي يف تشكيلها أن متثل قادة األوراس الثالثةّوقد تم تشكيل تلك اللجنة، ور

 عثامين عبد الوهاب رئيسا للجنة، ممثال لعاجل عجول  -1

 عامر دونة عضوا، ممثال لعباس لغرور  -2

 محمد العيفة، أحد الفارين من سجن الكدية، ممثال ملصطفى بن بولعيد -3

. اسانتهى االجتامع، وغادر وفد سوق أهـراس وادي عطـاف عائـدا إىل سـوق أهـر

ّضايقات من الوردي قتال، أحس خاللها جبـار ّوخالل رحلة العودة، تعرض جبار عمر مل ّ

ّعـمـر ـبـأن األـمـور ليـسـت ـعـىل ـمـا ـيـرام، وأن هـنـاك مكـيـدة ـتـدبر ـضـده، وـمـن تـلـك  ّ

 : قاتاملضاي

ّأنه منع، أثناء مرور الوفد مبركز عباس لغرور، مـن مقابلـة عبـاس لالطـالع عـىل -1

  صحته

رته لخناق لكحل عىل جناح الرسعة وحلوله بضـواحي مـداوروش، أنه، بعد مغاد-2

ّأعيد من طرف الوردي قتال وجامعته عنوة إىل خناق لكحل، وكاد أن يقىض عليه لـوال 

ّتدخل العريب النمويش الذي كانت له الكلمة العليا يف املنطقة، وتحذيره للوردي قتـال  ّ

 ضواحي مداوروشّمن أي ترصف ينال من ضيوفه، ألنهم نزلوا عنده ب

ّوخالل هذه الرحلة املشؤومة، اتفق الوردي قتال مع رئـيس اللجنـة عبـد الوهـاب  ّ

عثامين عىل القضاء عىل جبار عمر، كام يقول الزبريي، بعد العـودة إىل سـوق أهـراس، 

 ... ألن األمر سيكون أسهل هناك، فمصطفى بن بولعيد قد استشهد يف هذا الوقت 
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 : ّبل الوردي قتال للمثول أمام اللجنةجبـار عمر يستدعى من ق

بعد يومني من عـودة جبـار عمـر مـن األوراس، وصـلته رسـالة مـن : يقول شوشان

إىل األخ جبار عمـر، : ّقيادة القاعدة الرشقية، ممضاة من طرف الوردي قتال، جاء فيها 

 . زروالاملطلوب منكم الحضور إىل اإلدارة لفض النزاع املوجود بينكم وبني عبد الحميد 

ّوهذه تهمة جديدة، تم الترصيح بها مؤخرا، ومل يتضـمنها تقريـر الـوردي قتـال يف  ّ ّ ّ

 . اجتامع وادي عطاف أمام مصطفى بن بولعيد

وللعلم فإن عبد الحميد زروال هو مـن القيـاديني التـابعني لعبـاس لغـرور، التقـاه 

 ترث من مرة، حني كانجبار عمر يف معركة الجرف، وكان أثناءها قريبا منه، وانتقده أك

ّإنك مل تتحـرك : املعركة عىل أشدها، ملا رآه يتفرج فقط، وال يقوم بأي رد فعل، قائال له ّ

ّمنذ أن رأيتك ومل تطلق وال رصاصة واحدة، وكررهـا أكـرث مـن مـرة ّلقـد أرسهـا عبـد . ّ

دي ّوتشاء األقدار مرة أخرى أن يرسـل الـور. الحميد زروال يف نفسه ومل يبدها ملنتقده

ّقتال بعد معركة الجرف إىل سوق أهراس، ويكون من بـني رفاقـه عبـد الحميـد زروال 

وهاهو عبد الحميـد يثـأر لتلـك املالحظـة، ويعتربهـا ). ّكاتب عام إلدارة الوردي قتال(

 . إهانة لحقت به، وينبغي عىل جبار أن يدفع مثنها غاليا

 يف موضـوع ين نـوبىلتحـاور جبـار مـع الـز: يقـول شوشـان –بعد قراءة الرسـالة 

 بعدم الـذهاب، الرسالة، وهل يذهب جبار إىل اإلدارة، أم ال ؟ فأشار عليه الزين نوبىل

فرنسـا مل تخفنـي، : ّغـري أن جبـار رد عليـه قـائال ". ّإن " ّإن يف األمر : ّوألح عليه قائال 

 . فكيف أخاف من الوردي
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، ومجموعة )امعارفية(ندي ، وعمر لبالذهب جبار إىل الوردي، يصحبه الزين نوبيل

 . من حراسته وأغلبهم من أوالد نايل

 

 مجموعة من البيوت كانت جزءا من مقر قيادة القاعدة الرشقية

  -الـلـهرحمه –ويف إحداها استجوب جبار عمر 

 

 شيبي العريب عىل اليسار، وابن عمه شيبي محمد الطيب يشريان 

 بار عمر ّإىل داخل الغرفة التي تم فيها استجواب ج
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التحقنـا بـه رفقـة صـالح نهـرو، الطيـب الرفـال، : يقـول الشـاهد  –يف اليوم الثاين 

 جنديا، وذلك تلبية ألمـر سـبق 20بوجمعة عوادي، وعدد آخر، وقد بلغ من التحق به 

 كلـم مـن 7وعند وصولنا إىل كاف الرخمة، عىل بعد حـوايل . ّأن وجهه إلينا جبار عمر

ونقلنـا ) الناممشة(ّض علينا جميعا من طرف جامعة الوردي قتال ّاإلدارة، تم إلقاء القب

ّإىل اإلدارة مجردين من السالح، وكنت ساعتها أحمـل محفظـة فقـط، باعتبـاري كاتبـا 

 . يقول شوشان–لجبار عمر 

) غـريم جبـار(وعند التحاقنا مبركز الوردي، وجدنا يف استقبالنا عبد الحميـد زروال 

ّهذا يل، نعـم إنـه : ، فقال)موس بوطو(دي خنجرا من نوع ّوهو الذي فتشنا، ووجد عن

 طـرف جبـار نله، لقد أهداه إىل جبار عمر أثناء معركة الجرف، وأنا حصلت عليـه مـ

ثم أدخلنا إىل البيت، ووضعنا تحت حراسة محمود قنز، كاتـب الشـيخ لزهـاري، . عمر

لها إثـارة الفـوىض، يتزعمنـا يف قطاع النبايل، ومبركز اإلدارة مكثنا ثالثة أيام، حاولنا خال

 . بوجمعة عوادي

 
صورة أخذت من املزرعة، مقر قيادة القاعدة الرشقية يف عهد الوردي قتال، ومن 

بعيد يظهر كاف الرخمة الذي تم فيه إلقاء القبض عىل الفوج الذي التحق بجبار 

 حمة شوشان : من بني أعضائه ، عمر



 
72 

anv

جاورة للغرفة التي تم االستامع إليهم فيها، كنت يف غرفة م: أما دليح أحمد فيقول 

وكان ذلك يف حدود الساعة السادسة مساء، وحسب رواية أحمد دليح، فـإن التحقيـق 

ّتحول إىل قضية أخرى، لقد سـئلت عـن اتصـاالت عبـد   نواوريـة، وحديثـه عـن الـلــهّ

ة هـذه الناممشة، واجتامعاته، وكم من مرة التقى بجبار، ومـا حـديثهام، أي أن التهمـ

 . املرة هي محاولة االنقالب عىل الناممشة

ّبعد املغرب تم تحويله إىل جهة أخرى، أين تم إعدامه، وقيل لنا بعد : ويقول دليح

 . ّذلك بأنه حول إىل األوراس

ّأما الشاهد اآلخر، وهو العريب شيبي، وهو من املقيمني بالقرب من الـوردي قتـال، 

ّتخذ جزءا منها مقـرا لـه، فيقـول باعتباره صاحب تلك الديار التي ا ّلقـد تـم تحويلـه : ّ

الحنايش، مسؤول الحراسة، وازمـويل : ّ من حراس الوردي قتال، منهم 5مساء من طرف 

ّمن الناممشة، وعامر باباي من توقرت، والعيد الجدري، إىل جهة أخرى، تبني فيام بعد 

 . أنها ال تبعد سوى بضعة أمتار عن مقر اإلدارة

 1200 نهارا، وأنا أرعى البقر التابع لإلدارة، عىل مسـافة 11ح حوايل الساعة ويف الصبا

مرت من مقر اإلدارة، شممت رائحة الدانقورية، فحاولت تحديد مكانها، وعنـدما تأكّـدت 

ّمن مصدرها، توجهت إىل املكان، وعند االقرتاب من مكان اإلعدام الحظت جثة ممـددة  ّ ّ

ّ، ثم تقـدمت خطـوات إىل الجثـة، فتأملتهـا )يكو داخيلكالسو وتر(وهي يف ثياب بيضاء 

 الوريـد إىل الوريـد، ورقبتـه منتفخـة مـن نفإذا هي لجبار عمر، مقيد اليدين، مذبوح م

شـيبي محمـد الطيـب إىل البيـت فأعلمـت : وبرسعة عدت رفقة ابن عمـي . آثار الذبح

 ي، وشيبي محمـد، أخي موىس، وابن عمي شيبي البشري، وأحمد شيب: أفراد عائلتي وهم 
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وشيبي امحمد، مبا رأيت، وعىل جنـاح الرسعـة حملنـا لـوازم الحفـر وعـدنا إىل حيـث 

ّالحفر ثم وضعنا الجثة يف مكانهـا وغطيناهـا بقشـور الشـجرة  ّمكان الجثة، ورشعنا يف

وأغصانها، ثم وضعنا عليـه الـرتاب، وعـدنا إىل البيـت، ومل نخـرب أحـدا إىل حـني رحيـل 

  .ّالوردي قتال

يف اليوم املوايل بالقرب من -باستثناء الحذاء-ّأما ثياب الضحية فقد تم العثور عليها 

ّاإلدارة، وقد يكون جرد منها أثناء تحويله إىل املكـان الـذي سـيعدم فيـه، وقـد يكـون 

 . أحدهم قد أخذه ليلبسه ثم تراجع ورمى به يف ذلك املكان

 مرت من مقر 1200اب، عىل بعد لقد دفن جبار عمر بوادي بني صالح، حجرة الرح

وبعـد االسـتقالل، قـدمت جامعـة مـن أهلـه، . اإلدارة الكائنة باملزرعة، بأوالد بالشـيح

 . ونقلت جثته إىل ملراهنة، قرية جبار عمر، ألنه من جامعة أوالد خيار املقيمني هناك

 

 املناضل العريب شيبي، الرجل الذي اكتشف جثة جبار عمر 

 إلعدامه، وهو الذي سعى إىل دفنـه يف اليوم املوايل 
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يس عبد الحميد دليح يتوسط الرجلني اللذين اكتشفا جثة جبار عمر، وشاركا يف 

 عملية دفنه

 رفقة آخرين من أبناء عمومتهم 

 :  أمام الجنود، تتعلق مبصري جبـارّكلمة الوردي قتال

ده، وجنود جبار ّبعد اختفاء جبار عمر، وقف الوردي قتال أمام الحارضين من جنو

ّاألخ جبار عمر أرسلناه إىل األوراس، فرد عليه بوجمعـة عـوادي : عمر املحتجزين قائال

 .يا خونة، قولوا قتلناه، لقد خنتم الثورة: قائال

بالفعـل : ّثم تدخل عبد الوهاب عثامين رئيس اللجنة لتلطيـف الجـو معّقبـا، قـائال

أي يف (ع معاقبتـه، وهنـاك فقـط فإن جبار عمر قد ارتكـب أخطـاء، ونحـن ال نسـتطي

 . ميكن معاقبته) األوراس
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املكان الذي تم فيه إلقاء الكلمة بعد إعدام جبار عمر من قبل الوردي قتال 

 ورئيس اللجنة عبد الوهاب عثامين 

 

 يس عبد الحميد دليح يشري إىل كاف الرخمة البعيد نسبيا، 

  الجنود وهو واقف يف املكان الذي جمع فيه الوردي قتال

 إللقاء كلمته بعد مقتل جبار عمر 

ّبعد الحادثة، تم تفريق جيش جبار عمر، وحولوا إىل القطاعات التي تتألف منها الناحية، أما حمـة  ّ ّ

 ، وحرض )الناممشـة(وهـو مـن السـطيحة ) الـزين الزرمـومي(شوشان فقد حول إىل قطاع الزين عبـاد 
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 فرنسـا، اسـتمر سـبعة أيـام، وسـط جـو قامـت بـه) يقول حمة شوشان(متشيطا كبريا 

 . ممطر، استشهد خالله الكثري من املجاهدين

ّأما املحتجزون فقد ظلوا يف املركز مدة، ثم حولـوا مثـل اآلخـرين، باسـتثناء نـوبيل ّ ّ ّ 

ّالزين، فقد بقي يف املركز محتجزا مجردا من السالح، إىل أن قرب موعد رحيل الـوردي 

 . ّقتال

: جة العاميـةالـلــهوب–كتبت الصحف الفرنسية تقول : شوشانيقول –بعد الحادثة 

 . يقول حمة شوشان–إنها دعوة إىل الفتنة ... جاو الشاوية، وقتلوا قائدكم جبار عمر 

ّحاولت قيادة الوردي قتال التعتيم عىل عمليـة اإلعـدام، ورضبـت حولهـا حصـارا، 

ق أهـراس، بصـفة خاصـة، وتضاربت األخبار منذ ذلك الحني، وال يزال أغلب أبنـاء سـو

 . يجهلون حقيقتها

ّأثناء سفري إىل القاهرة، وبتونس أين التقيت بعبد الكـريم، هـددين : يقول شوشان

قضـية جبـار، وإالّ فـإيّن ) وأنت ذاهب إليه بالقاهرة(إياك أن تذكر أمام بن بلة : بقوله

ر عمر، وأعـاد ّوأثناء وصويل، سألني بن بلة نفسه عن جبا. سأعيدك وأدفنك يف الحدود

عيل نفس السؤال بعد االستقالل، عندما كـان رئيسـا للجمهوريـة، ورويـت أمامـه كـل 

 . تفاصيل القضية، ولكن ماذا عساه أن يفعل، لقد سبق السيف العذل كام يقول املثل
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ّمقصلـة الوردي قتال متتد إىل عبد   :  نواورية وال تطالهالـلـهّ

ّاالسـتدعاء لالتصـال بقيـادة سـوق أهـراس ّيف الوقت الذي تسلم فيـه جبـار عمـر 

 نواورـيـة مل يـصـل بـعـد إىل مـقـر القـيـادة، أـيـن ـكـان نواـبـه الــلــهباملزرـعـة، ـفـإن عـبـد 

ينتظرونه، بعـد سـفرة طويلـة إىل األوراس، لحضـور االجـتامع العـام، الـذي دعـا إليـه 

 . مصطفى بن بولعيد

نتظر عودته مـن األوراس، كنا يف املايزة ببني صالح، ن: يقول يس عبد الحميد دليح 

وقبل وصوله، وصلت إىل املكان دورية تابعة لإلدارة، تبحث عنه، ويبـدو أنـه علـم مبـا 

ّيحاك ويدبر ضده، أو أنه كان عىل علم مبا حدث لجبار عمر ّ . 

ّلقد غري طريقه، وتوجه إىل الشامل القسنطيني، هربـا مـن مقصـلة الـوردي قتـال،  ّ ّ

ّ دورية الوردي قتـال فإنهـا بعـد بحـث وطـول انتظـار أما. ّوفوت الفرصة عىل خصمه ّ

ّفضلت العودة بشخص آخر تستغله يف قضية هروب عبد   .  نواوريةالـلـهّ

ّبعد فشل مهمة الدورية، أشار العنايب عيل، ألن حمة : يقول يس عبد الحميد دليح 

 . معيّلولو آنذاك كان غائبا هو اآلخر، فأخذوين إىل اإلدارة، وهناك تم التحقيق 

وبعد وصوله وجد أمامه جبار عمر الـذي كـان محتجـزا يف إحـدى غـرف املزرعـة، 

 . يستنطق من طرف أعضاء اللجنة

ّبعد االنتهاء من جبار عمر، انتقلت اللجنة إىل يس عبد الحميد دليح، بحضور الوردي قتال، ونائبـه 

 ، ومـوقفهام معـا مـن الناممشـة،  نواورية بجبار عمـرالـلـهعالقات عبد : صالح البي، وتناول التحقيق 
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القامئني عىل مسؤولية سوق أهراس، حيث سئل عن عـدد االجتامعـات التـي جمعـت 

 .  نواورية وموضوعهاالـلـهبني جبار وعبد 

وقد أجاب دليح عن تلك االنشغاالت، وذكر عـدد االجتامعـات التـي جمعـت بـني 

ـيم  ـم تنـظ ـط، وأن موـضـوعهام يـه ـان فـق ـرجلني، وـهـي اجتامـع ـامل اـل الـشـعب، واألـع

 . العسكرية

ّوعنـد هـذا الحـد . حاولت اللجنة الحصول عىل معلومات أخرى، فنفاهـا الشـاهد

لقـد أثـار هـذا الكـالم . إنـه مـثلهم: نطق مسؤول اللجنة عبد الوهـاب عـثامين قـائال 

غـري أن تعقيـب محمـد العيفـة الـذي . مخاوف الرجل، إن كلمة مثلهم تعني ما تعني

ّتدخل لصالحه هد إن الرجل أجاب مبا فيه الكفاية، : أ من روعه، لقد قال محمد العيفةّ

 . وأنه يتعني طرح أسئلة أخرى، أو االكتفاء مبا طرح

هذا هـو الصـح، وأنـا لسـت : ّإن هذا التدخل أنطق يس عبد الحميد، وقال معّقبا 

اد، وأنا ّمن هنا، وال من الناممشة، أنا من بعيد، ومن وادي زنايت، وال هم يل سوى الجه

ولو كان يل طموح لكنت إىل جانب أصـدقايئ وزمـاليئ يف الواليـة الثانيـة، . هنا ألجاهد

 . ّصوت العرب، وغريه، وقد عدد الكثري منهم أمام اللجنة: أمثال

ّعند هذا الكالم توقف املستجوبون، وفهموا أن األمـر لـيس : يقول يس عبد الحميد

ّيد، وطلب منه الـوردي قتـال البقـاء يف اإلدارة لك انتهى الكالم مع عبد الحمذوب. سهال

 . ّألن القيادة يف حاجة إليه

ّعني بعد ذلك مراقبا عاما لفرتة قصرية، ثم كاتبا عامـا لـإلدارة، خلفـا لعبـد الحميـد  ّ

 . زروال الذي أنهيت مهامه
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وألقي القـبض عليـه مـن ) املنطقة( نواورية فقد وصل الوالية الثانية الـلـهأما عبد 

ّ قيادة املنطقة، واتهم بأنه املتسبب يف انفصال سوق أهراس عن املنطقة الثانيـة، طرف ّ ّ

ّفجرد من سالحه، واحتجز هنـاك بضـعة أشـهر، ثـم أخـيل سـبيله، وعـاد إىل القاعـدة  ّ

 . الرشقية، والتحق مبركز عبد الرحمن بن سامل

ة محمـد،  نواوريـة أن يصـّفى مـن قبـل عوارشيـالـلـهوبالقاعدة الرشقية كاد عبد 

ّمتهام إياه بأنه مبعوث الوالية الثانية، وجاسوسـها، وأنـه مكلـف بالعمـل عـىل  إعـادة ّ

 . القاعدة الرشقية إىل الوالية الثانية

لقد صادف هذه املحاولة وصول الطاهر الزبريي إىل مركز قيادة القاعدة الرشقيـة، 

ريـة، وشـكوك ّوقابل بسـبب ذلـك العقيـد عـامرة بـوقالز، الـذي قـص عليـه أمـر نواو

ابن املرحوم عبـد ) طارق(إن هذا يناقض ما نقله . عوارشية تجاهه، ورغبته يف تصفيته

 نواورية عن والده بأن بوقالز هو من حاول تصفيته، وأنه تعـرض عـىل يديـه إىل الـلـه

 . ّالتعذيب، وكاد أن يقتل، وهو الذي علقه عىل شجرة

 نواورية، وأنا سـأتكّفل الـلـه يل عبد طلبت من بوقالز أن يرتك: أما الزبريي فيقول 

ّ نواوريـة، وصـل عوارشيـة، وعالمـات الـتجهم باديـة عـىل الـلــهبه، وقبل استالم عبد 

وجهه، فطلب منه العقيد عامرة بوقالز ترك األمر يل، فصعدت عندئذ إىل النقيـب بـن 

دايتها ّ نواورية، وقص عـيل حكايتـه مـن بـالـلـهسامل عبد الرحمن، واستلمت منه عبد 

 . إىل نهايتها

ّهدأ الزبريي من روعـه، وأخـذه معـه إىل املنطقـة الثالثـة، ومـن هنـاك أرسـله إىل 

م عىل الحـدود ورابحي نوار بالعاصمة التونسية، وهو الذي أرسله بدوره إىل مركز السل

 . الليبية املرصية
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 : ّرحيل الوردي قتـال وانفصـال سوق أهراس عن األوراس

ّفيام يتعلق بأسباب رحيـل الـوردي قتـال، وتركـه سـوق أهـراس اختلفت الروايات  ّ

ألهلها، غري أنهـم يجمعـون عـىل أن الوضـع السـيايس الـذي تعيشـه األوراس يف ذلـك 

 . الوقت كان هو السبب

ّفبينام يرد الزبريي ذلك إىل دعـوة تلّقاهـا الـوردي قتـال مـن لزهـر رشيـط، زعـيم 

ّيـادة الواليـة األوىل، وذلـك للتصـدي لـه، الناممشة، الذي اعرتض تولية عاجل عجـول ق

ّفـإن مجاهـدين آخـرين، وعـىل ... ّإن عجـول يريـد الفتــك بنــا : قائال له يف مراسلته 

ّرأسهم دليح عبد الحميد كاتب الوردي قتال، يرى بـأن عبـاس لغـرور هـو مـن دعـاه، 

ته، عىل بواسطة رسالة ممضاة من طرفه، مضمونها االلتحاق باألوراس، ومعه كامل إدار

أن تتوىل اللجنة املرسـلة مـن األوراس، برئاسـة عبـد الوهـاب عـثامين، قيـادة املنطقـة 

 . ، وأنه يتعني تسليم املهام إىل هذه اللجنة)سوق أهراس(

ّوحسب شهادة يس عبد الحميد، فإن الوردي قتال اتصل ببعض مسؤويل الناممشة، 

نهـم أستشـريهم يف األمـر، ومـر البـوقيص، يعلمهـم بـالخرب، ويعأمثال لزهـر رشيـط، و

أجابوه بعدم الرضوخ لقرار عباس لغرور، وعـدم االعـرتاف باللجنـة، وإن أعضـاء هـذه 

ّاللجنة كادوا أن يتعرضوا إىل مكروه من الوردي قتال، وقد اضـطروا إىل مغـادرة سـوق  ّ

 . أهراس والدخول إىل تونس

ّإن الوردي قتال، رغم ما قيل لـه، قـرر التوجـه إىل: ويقول ّ  األوراس، ملالقـاة عبـاس ّ

ّلغرور، وجميع املسؤولني يف األوراس والناممشة، لبحث القرار املتخـذ، وإنـه أرسـل إىل 

 . عباس يشعره بأنه يريد صيغة املبارزة، للظفر مبسؤولية األوراس



 
81 

anv

بعـث عبـاس لغـرور : وهذا ما يؤكّده الطاهر سـعيداين يف مذكراتـه، حيـث يقـول 

ّ يطلب منه االتصال بـه بالجبـل األبـيض، وقبـل الـوردي قتـال ّبرسالة إىل الوردي قتال، ّ

 . بأنه يفضل صيغة املحاربة للفوز بالقيادة: ّبلقاء عباس لغرور، وأضاف يف رده 

 : ّ مرة أخرى يف حق أبناء الجهةيخطئّالوردي قتال 

ّقبل االلتحاق بالجبل األبيض، استدعى الـوردي قتـال جميـع األفـواج التابعـة إليـه 

ّوأحاطهـا بحراسـة مشـددة ) سـوق أهـراس(ور إىل املزرعة مقـر قيـادة املنطقـة للحض

تولتها جامعة من الناممشة، وعندما يصل فوج ينصح برتك سالحه جانبا، ألنـه ال يليـق 

 . أن يستقبل من طرف مسؤول اإلدارة وهو يحمل سالحه

ة  وبهذه الوسـيلة انخـدع الجميـع، وتركـوا أسـلحتهم جانبـا تحـت حراسـة جامعـ

ّالوردي قتال، وتقدموا واحدا بعد اآلخر ينحنون أمام الوردي قتال ويقبلون يديـه عـىل  ّ ّّ

ّكلفت مـن قبـل الـوردي : ويف نهاية األمر، يقول عبد الحميد دليح . ّالطريقة التقليدية

ـمـوزيرات، : ّقـتـال رفـقـة مجاـهـدين آـخـرين بتـصـنيف تـلـك األـسـلحة حـسـب أنواعـهـا 

وغريهـا مـن األسـلحة مثـل اسـتايت، ... توماتيكية أخـرى ، أسلحة أو49عشاريات، ماط 

ّوالبنادق، وعند االنتهاء من التصنيف، أمر الوردي قتال جامعته بأخـذ أجودهـا، وتـرك 

ّإن أسلحة حديثة هي يف طريقها إىل سـوق أهـراس، وإنهـا : الباقي ألصحابها، قائال لهم

 . ّستوزع عىل هؤالء املجاهدين يف أقرب وقت
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لحميد دليح يشري إىل املكان الذي طرحت فيه أسلحة املجاهدين، وكيفية يس عبد ا

 من قبله، من أجل أخذ أجودها، وترك الباقي تصنيفها

 –ّذهب الوردي قتال، ومل تصل األسلحة التي وعد بهـا، وكـادت القـوات الفرنسـية 

وردي أن تلقي القبض عىل كامل أفراد الجيش الذي تركه ال-كام يقول الطاهر سعيداين

 جنـديا، لـوال االسـتعانة 150ّقتال، وأنـه كـان واحـدا مـنهم، وعـددهم جميعـا حـوايل 

ّبالراديو الذي تم غنمه، خالل إحدى املواجهات، من القوات الفرنسية، وبواسطة ذلـك 

الجهاز توصل املجاهدون إىل معرفة تحركات الجيش الفرنيس، ووجـود مجاهـد قـديم 

ره من الخارجني عن القـانون، التحـق بالجبـال عـام بينهم يعرف مسالك الجهة، باعتبا

وللعلم فإن هـذا املجاهـد عـاش حتـى االسـتقالل، وتـويف . أحمد الضياوي: ، هو1934

 . أوائل السبعينات برتبة جندي كام يقول الطاهر سعيداين
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 : ّصالح البي يخلف الوردي قتال

جنودهـا، وخطـب ّعندما عزم الوردي قتال عىل الرحيل، جمع قادة سوق أهراس و

ّفيهم مبينا أسباب رحيله، وهـي كلهـا تتعلـق مبـا يعيشـه األوراس يف تلـك األيـام مـن  ّ ّ

ّمشاكل، ثـم نصـب نائبـه السـيايس صـالح البـي مسـؤوال عـىل سـوق أهـراس، ينوبـه 

ّرماضنية، وأوىص بضم عامرة بوقالز بصفته نائبا ثانيا لصالح البـي إىل تلـك التشـكيلة، 

 . القيادة العليا للثورةوعدم االعرتاف إال ب

ّمىض الوردي قتال يف طريقه، وتـرك وراءه وضـعا سياسـيا صـعبا، وصـف بالكـاريث،  ّ

عندما انسحب اإلخوة الناممشـة إىل نـواحي تبسـة، قيـل أن : يقول عنه عامرة بوقالز 

ذلك صاحبه وقوع مظامل واعتداءات عىل رشف البعض، وانتزاع السالح العسـكري مـن 

، وقيل بأنهم ليسوا رجال سالح، مام أدى إىل التحاق الكثري من هؤالء أيدي املجاهدين

 . بصفوف العدو

لقـد تـرك الـوردي األمـر فـوىض عارمـة، الجنـود افرتقـوا إىل : ويقول صالح مشنتل 

ّجامعات، واألغلبية فقدوا سالحهم، واملسؤولون اختلفوا وتفرقوا، ومل يشذ عن ذلك إال  ّ

 سـريين، وبـن سـامل عبـد الـرحمن، ومحمـد الطـاهر محمـد لـخرض: عدد قليل منهم 

 . عوارشية، وعامرة بوقالز

ويف هذه الفرتة، وبعد إعدام جبـار عمـر، وعـودة الـوردي : ويقول الطاهر الزبريي 

ّقتال إىل منطقة الناممشة، أصبحت منطقة سوق أهراس بال قيادة واحدة، فتـوىل كـل 

سـنية والسـبتي بـومعراف قيـادة  بلهوشات ومحمـود قنـز ومـوىس حواالـلـهمن عبد 

 . نواحي من هذه املنطقة

ّمل تعرتف الجامعـة بصـالح البـي، ونائبـه رماضـنية، واتهمـوه : ويقول حمة شوشان

 . بالسري وراء الشاوية، ومبقتل جبار عمر
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عاشت سوق أهراس إذن وضعا مأساويا صعبا، يتجاوز يف صـعوباته قـدرات صـالح 

 .  سوق أهراس إىل البحث عن الرجل املعجزةالبي ونائبه، وهو ما دفع عقالء

ّويف خضم ذلك البحث، تعرض صالح البـي، رغـم عـدم تشـبثه بـذلك املنصـب، إىل  ّ ّ

مضايقات من طرف أنصار عامرة بوقالز، كام يجمـع الشـهود، وعـىل رأسـهم يس عبـد 

ّلقد أهني الرجل، واعتقل مـدة بتـونس، وتـم إجالسـه عـىل : الحميد دليح الذي يقول  ّ

 ... عة قر

ّحاولت االتصال بالرجل يف مقر إقامتـه بسـوق أهـراس ملعرفـة الحقيقـة الكاملـة، 

ّفوجدته مقعدا، أنهكه املرض والتقـدم يف السـن، ونـال منـه مـرض الزهـامير، ومل بعـد 

 . مجديا التقرب منه، لقد فقد كل ما يربطه بتلك الفرتة

د أن انسـحب، تحـت أما عامرة بوقالز فقـد حـاول يف تلـك الظـروف الصـعبة، بعـ

ضغط حمالت التفتيش التي يقوم بها الجيش االسـتعامري، إىل الحـدود التونسـية، أن 

ّيكون اللجنة العسكرية التي تدير منطقة سوق أهراس، ففشـل كـام يقـول، والسـبب 

هو تلك العراقيل التي وضعت يف طريقه، وهي كثـرية منهـا إرصار أولئـك الـواقفني يف 

ّل وفق آرائهم ورشوطهم، وهـو مـا مل يقبلـه بـوقالز عـىل حـد طريقه عىل قبوله العم

 . قوله
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 : سوق أهراس تختار بوقالز مسؤوال عليها

يف الوقت الذي متادى فيه الرافضون لتوّيل عـامرة بـوقالز مسـؤولية منطقـة سـوق 

، فإن مجموعة أخرى كانت ترص عىل توليته، باعتبـاره املؤهـل الوحيـد )ناحية(أهراس 

 نواورية أن الـلـهّلك املسؤولية بعد أن غيب املوت جبار عمر، وتحتم عىل عبد لتويل ت

 . ينجو بجلده

ّاتصل يب اإلخوة عدة مرات ألتحمل مسـؤولية الناحيـة، وأرسـلوا إيل : يقول بوقالز  ّ

 . ويعلل رفضه بسوء األوضاع بالناحية... عدة دوريات يف املوضوع، فرفضت 

 وهو من القادة املعروفني يف الناحية، ويتمتع باحرتام وبعد أن قدم إليه جبار عمر،

ّالجميع وتقديرهم، وكرر له الطلب كام يقول بوقالز، مرة أخرى، مل يكـن بوسـعه غـري 

 . قبول العرض، واملوافقة عىل قبول املسؤولية الصعبة

ّقبل بوقالز إذن املسؤولية، وانتقل إىل املكان الذي سـيتقلد فيـه منصـبه كمسـؤول 

منطقة سوق أهراس، ووجد كل يشء جاهزا، ولن يبقى أمامه سوى اإلرشاف عـىل عىل 

 . تكوين إدارة وقيادة العمل الثوري

ّوكعادته يف التمنع، حاول بوقالز، كام يستشف من حديثه عن املوضوع، أن يقـدم  ّ

غريه، وأن يظهر زهده يف تحمل تلك املسؤولية، فأشار عىل أعيان سوق أهراس بصـالح 

ّعتباره عضوا يف قيادة الوردي قتال، مكلفا بالفرع السيايس، غري أن الجامعة عىل البي با ّ

ّحد قوله رفضت ذلك وأرصت عىل تسلمه هو قيادة سوق أهراس ّ . 

استلم بوقالز الحكم، وأصبح مسـؤوال عـىل سـوق أهـراس بعـد 

 صالح البي، وأجرى سلسلة من التنظيامت والتغيريات، وصـادف يف 
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ّ كبرية، كام توقع وكام يذكرها هو، واصطدم بعنارص كانـت ترص عـىل طريقه صعوبات ّ

 . رضورة قيادته لسوق أهراس

ّويف هذا الجو املشحون، قرب موعد عقد مؤمتر الصـومام، فـأراد بـوقالز أن تكـون 

ّسوق أهراس من بني املشاركني يف أشغاله، فأعد لذلك تقاريره، وعني ممثليه إىل املؤمتر  ّ

 .  رماضنية، وعامر بن زاورةحفناوي: وهام 

ّ، غادر الوفد إىل مؤمتر الصـومام، مـارا بالشـامل القسـنطيني، 1956ويف شهر جوان 

ليستفرس عن مكان انعقاد املؤمتر، فالتقى بالطاهر بودربالـة نائـب عـامر بـن عـودة، 

ر وشخص آخر، فقاال للوفد بأن املؤمتر قد انعقد، وأنهام ينتظران وصوله الستالم التقاري

 . التي جاء بها

ّسلم الوفد التقارير التي ذهب بها إىل الطاهر بودربالة، وعاد أدراجه، وبعـد شـهر 

، ومل 1956 أوت 20 علمت قيادة سوق أهـراس بـأن املـؤمتر قـد انعقـد يف 1956أوت 

 . يحرضه الوفد الخارجي، وبعض املناطق األخرى، مثل منطقة األوراس
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 : ق أهراساالنقسـام بني جامعة سو

ّتسلم قيادة سوق أهراس مل يكن عىل طبق من ذهب، كـام يقـول املثـل، بـل كـان 

ّمحفوفا باملخاطر، وقد أحس بذلك عامرة بوقالز، منذ اللحظات األوىل، وحاول التمنع،  ّ

وعرض املسؤولية عىل غريه، وهو راغب فيها إىل حد أن تسفك الدماء من أجلهـا، غـري 

وأنصـاره الـذين حشـدهم مـن خلـف السـتار، أغـروه أن بعض عقـالء سـوق أهـراس 

 . وأقنعوه، وكان قبوله

وأثناء رشوعه يف مامرسة مهامه كمسؤول عـىل سـوق أهـراس، أجـرى تعـديالت يف 

ّمناصب عليـا داخـل الجـيش، وقيـادة اإلدارة، أغضـبت الكثـريين، وعـدوها مـن أكـرب 

 . األخطاء التي وقع فيها عامرة بوقالز

ورة أملتهـا املصـلحة العليـا للثـورة، وهـو يف ذلـك مميـز بـني أما هو فيعتربهـا رض

الرضوخ لتلك العنارص، وبني التسيري الحسن والسليم للثورة باملنطقة، فكـأن األمـر لـن 

 . يستقيم إال بالتضحية بتلك العنارص

 من الكاف تّوهكذا وجد عامرة بوقالز نفسه يصارع قيادة تضاهي قيادته، واتخذ

 . ّيادتها أنصار ال يقلون أهمية وعددا عن أنصار عامرة بوقالزّمقرا لها، وتحت ق

 . وظّل الرصاع قامئا بني القيادتني، كاد عامرة بوقالز أن يذهب ضحيتها

ّلقد اتصل يب البعض مـن تلـك الجامعـة، وحـاولوا ضـمي إىل : يقول الطاهر سعيداين 

ّ أتصل بأي أحد، ومل أخرب صّفهم، والعمل عىل تصفية بوقالز، غري أين رفضت، ومع رفيض مل

 أما تسوية الخالف، وتوحيد القيادة، فيعود الفضل فيـه إىل جهـود بعـض الرجـال، . بوقالز
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الطاهر سعيداين، وعامر بن زاودة، وهام مـن صـف بـوقالز، ومسـؤولون : ومن هؤالء 

 . تونسيون منهم وايل الكاف، وقائد الحرس الوطني السيد محجوب بن عيل

ّلقد سعيت رفقـة املجاهـد عـامر بـن زاودة للتوسـط بـني : سعيداين يقول الطاهر 

الجناحني، وتوحيدهام يف كتلة واحدة، وكان دافعي األسايس هو ما رأيته مـن اخـتالف 

 . بني القيادتني، ينذر بأوخم العواقب

ونة وايل الكاف التونسـية، وخـالل حـديثهام معـه لّوهكذا اتصل الرجالن بالسيد بل

طقة سوق أهراس، فقام بدوره باستدعاء نية التي آلت إليها الثورة يف مرشحا له الوضع

قائد الحرس الوطني السيد محجوب بن عيل للتوسط وحّل النزاع القائم بني القيـادتني 

 . قيادة الكاف، وقيادة سوق األربعاء: 

ّوبعد حضوره، يقول سعيداين، تحدث إليـه الـرجالن، باعتبـاره واسـطة بـني قيـادة 

 . اء التي ينتمي إليها الرجالن، وقيادة الكافاألربع

ّتم االتفاق بني الوسيطني ومحجوب بن عيل عىل انتقـال جامعـة الكـاف إىل سـوق  ّ

ّاألربعاء كام يقول سعيداين، دون أن يذكر كيف تم ذلك، هل كـان بالضـغط واإلكـراه، 

 ؟ ...أم بوسائل أخرى 

من األشكال، وحـدث لقـاء بـني متت موافقة قيادة الكاف عىل املقرتح، بأي شكل 

ّالقيادتني بسوق األربعاء، أنهى الرصاع القائم، ووحد بـني الجنـاحني النـدين، وأسـفر  ّ

عن تعيني عامرة بوقالز مسؤوال عن سوق أهراس، فبدأ يسعى إىل تكوين والية سوق 

 كام يقـول العقيـد الطـاهر الـزبريي، وهـو 1956أهراس، وكان ذلك يف نهاية سبتمرب 

 من تونس، التقى بعامرة بوقالز فوجـده يـحرض إنشـاء واليـة جديـدة، وخـالل عائد 
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لقائه بعامرة بوقالز انتقد كام يقول بعـض التعيينـات يف الواليـة التـي كانـت يف طـور 

وإن بـوقالز كلفـه . ّيس الطـاهر سـامي، سـامي ال طـيح: التشكيل، وأن رد بوقالز كان 

 . الحدود بني الواليتني الناشئتنيباالتصال بجامعة بلهوشات لتسوية مشكل 

 :  بلهوشاتالـلـهوالخالف بني بوقالز وعبد ... مرشوع والية أم البواقي وملحقاتها 

 بلهوشـات الـلــهعىل غرار مـا أراده بـوقالز، وبـدأ يعمـل عـىل تنفيـذه، أراد عبـد 

اتة، تشكيل والية جديدة يف أم البواقي، وعني مليلة، ومسكيانة، وعـني البيضـاء، وسـدر

ّونصب نفسه قائدا عليها برتبة عقيد، والحاج حمدي عـيل نائبـا لـه برتبـة رائـد رفقـة 

 ... بوجمعة عوادي ومجاهد آخر 

وأراد بلهوشات أن يدعم صّفه مبجاهـدين آخـرين مـن الـوزن الثقيـل، فأرسـل إىل 

ال فكـ(ّالطاهر الزبريي يحثه عىل االلتحاق به، وبتنظيمه الجديد، باعتباره ابـن الجهـة 

 . كام يقول الزبريي)  الحراكتةشالرجلني من عر

ّغري أن الـزبريي رفـض العـرض املقـدم، فـرد عليـه سـاخرا  هـل تريـدون تشـكيل : ّ

. ّالواليات املتحدة ؟ وأنه ال يقبل إال بالتقسـيم األول الـذي وضـعه القـادة التـاريخيون

 حـدثت بيـنهام والواليتان يف طور النشـأة والتشـكل، وانتظـار مـا سيسـفر عنـه الغـد،

 .مشاكل سببها منطقة سدراتة

ّومن أجل تسوية الخـالف بـني الـواليتني، كلـف بـوقالز الطـاهر الـزبريي باالتصـال 

 ). سدراتة( بلهوشات وتسوية الخالف بينهام عىل املنطقة املذكورة الـلـهبجامعة عبد 
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د ّشكل بوقالز لجنـة برئاسـة الطـاهر الـزبريي، وعضـوية يوسـف بـن الصـيد، وعبـ

 بلهوشـات، وقابلـت ممثلـني الـلــهالرحمن بوراوي، ومحمد عبادة، فانتقلت إىل عبـد 

عنه وعن صالح السويف قائد منطقة سدراتة، يف مكان يسـمى كـاف لعكـس، ورسـمت 

، وطلبـت مـن جامعـة بلهوشـات عـدم الـدخول إىل )الـواليتني(الحدود بني املنطقتـني 

شرتاكات من السكان القاطنني يف هـذه مناطق القاعدة الرشقية، والتوقف عن جمع اال

وللعلم فإن املناطق املتنازع عليها كانـت تتبـع بـاجي مختـار، بيـنام يعتربهـا . املناطق

انتهـى االجـتامع بإزالـة الخـالف، . جامعة بلهوشات تابعة للبلديـة املختلطـة لسـدراتة

 ). يقول الزبريي(وتحديد الحدود، حسب الدواوير، وحتى البيوت 

 :تنسيق والتنفيذ تعرتف بتشكيل القاعدة الرشقيةلجنـة ال

أمام الذي يحدث يف تلك الجهـة، وعـىل الحـدود الرشقيـة للـوطن، حيـث تتشـكل 

واليتان غري تابعتني ألي جهة، بسبب انقطاع االتصال بالوالية الثانيـة التـي كـان ميثلهـا 

ّدي قتـال، أرسـلت والوالية األوىل بعد رحيـل الـور) الناحية(عامر بن عودة يف املنطقة 

قيادة الثورة، ممثلة يف لجنة التنسيق والتنفيذ، اعمر أوعمـران فـاجتمع بقـادة سـوق 

أهراس يف باجة التونسية، حرضه إىل جانب عامرة العسكري كل من السبتي بومعراف، 

 . الحاج لخرض السوقهرايس والعيساين، والطاهر الزبريي، وشقيقه بلقاسم

ّصـل يب أوعمـران، اتصـل يب عـامر بـن عـودة، ّقبـل أن يت: يقول بوقالز 

  بن طوبـال يف الواليـة الثانيـة، ألن سـوق الـلـهونصحني بالذهاب إىل عبد 

 



 
91 

anv

بأين ال أعترب نـفيس مسـؤوال عـىل : أهراس تابعة لوالية الشامل القسنطيني، وأيّن أجبته

الـتـي وأن املـسـؤولية ... منطـقـة ـسـوق أـهـراس، وأن اإلـخـوان انتخـبـوين ألرشف عليـهـا 

 . أتحملها ال أسلمها إال ملبعوثني من لجنة التنسيق والتنفيذ

ّونتيجة لذلك املوقـف املتصـلب، قـدم أوعمـران مبعوثـا مـن طـرف لجنـة التنسـيق 

، ورشح له القضية كام يقـول 1956والتنفيذ، وقابل عامرة بوقالز، وكان ذلك يف شتاء عام 

 الليونـة والخضـوع التـام، وبـني بوقالز، ثم ختم رشحـه بعـرض يجمـع فيـه بـوقالز بـني

لجنـة التنسـيق (ورة ثـمبا أنك مرسل من طرف قيادة ال: قائال... التعجيز والذهاب بعيدا 

ّ، فإين تحت ترصفك، وإن قضت هذه اللجنـة بإعـدامي فأعـدمني، ولكـن قبـل )والتنفيذ

 . ذلك دعني أجمع لك إطارات منطقة سوق أهراس، واجتمع بهم لتعرف الحقائق كاملة

 إطـارا، وعقـد لهـم اجتامعـا بباجـة، بحضـور 150جمع لـه عـامرة بـوقالز حـوايل 

أوعمران، فقدمه لهم بباجة، وقال لهم بأنه جاء مبعوثا مـن لجنـة التنسـيق والتنفيـذ 

لينظر يف قضيتكم، وأنه يتنازل أمام اإلطارات املجتمعة املمثلة لسوق أهراس، ويـتخىل 

مـن االجـتامع، وتواصـلت أشـغاله يف غيابـه، فخـرج . عن املهمة التـي أسـندوها إليـه

إىل درجـة أنـه عـرض ... ودامت يومني، حـاول أثناءهـا أوعمـران أن يقـنعهم بأفكـاره 

فشل أوعمران يف إقناع إطارات سوق أهراس الذين . عليهم أن يختاروه مسؤوال عليهم

نحـن ملاذا تعتب الثورة عىل عامرة بـوقالز حتـى تـرفض مسـؤوليته علينـا ؟ و: أجابوه

 ... الذين اخرتناه لقيادتنا 
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بعد االجتامع، أرسل أوعمران تقريـره إىل لجنـة التنسـيق والتنفيـذ، مقرتحـا جعـل 

سوق أهراس منطقة لتموين الثورة بالسالح، لكونهـا تقـع عـىل الحـدود الرشقيـة مـع 

 . تونس

 عـىل تذلـك الوقـت إىل األسـلحة، فقـد تشـجعت وأقـدميف ونظرا لحاجة الثـورة 

 الجريئة املتمثلة يف قبول مقرتح أوعمران، وتشكلت حينهـا مـا أصـبح يعـرف خطوتها

 . 1956بالقاعدة الرشقية، بقيادة عامرة بوقالز يف ديسمرب 

الوثيقـة التـي تعـرتف : ّولدي كل الوثائق الدالة عىل ذلك، ومن بينها : يقول بوقالز

موين مبثابـة واليـة، فيها لجنة التنسيق والتنفيذ بجعل منطقة سوق أهراس قاعدة للت

ورفضت لجنة التنسـيق والتنفيـذ زيـادة عـدد . هي بإمضاء بن خدة، وكريم، ودحلب

الواليات، ولذلك كان عىل والية بلهوشات أن تنتهي، بعد أن رقيت والية سوق أهـراس 

 . إىل قاعدة رشقية

بيـنام عـادت . وقد ضمت القاعدة الرشقية سوق أهراس، والقالة، وأجزاء من عنابة

وانتهـى مرشوع أم . بسة إىل الوالية األوىل، بعد أن عني محمود الرشيف قائدا للواليـةت

 .  بلهوشات رائدا يف مجلس قيادة الوالية األوىلالـلـهالبواقي وملحقاتها، بتعيني عبد 

ّانتهت املشاريع، والتزم الجميع بقرارات لجنة التنسيق والتنفيذ التي بدأت تتحكم 

 . 1956أواخر يف زمام األمور مع 
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 التنظيم السيايس والعسكري للقاعدة الرشقية

 

 : متهيـد

، واسـتطاع أن يخـرج بقـرارات هامـة، 1956 أوت 20انعقد مؤمتر الصومام بتاريخ 

 : تناولت مختلف جوانب التنظيم للثورة، ومن بينها 

املنطقة إىل تقسيم البالد إىل واليات، بدل املناطق، وقسمت الوالية إىل مناطق، و-1

 . نواحي، والناحية إىل قسامت

وتناولـت التوحيـد العسـكري، ومـا يتعلـق بـه يف النـواحي : القرارات العسكرية-2

 . التنظيمية والرتب وغريها

وتناوـلـت التنـظـيم الـسـيايس، والـسـيام املـجـالس الـشـعبية، :  الـقـرارات السياـسـية-3

 ...وكيفية تشكيلها ومهامها 
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ّ سارع عـامرة العسـكري، وهـو عسـكري قـديم ومطلـع، إىل وعمال بهذه القرارات،

 : ّاتخاذ سلسلة من اإلجراءات، ومن بينها

 تعيني القيادة العليا للقاعدة الرشقية -

 تقسيم القاعدة إىل مناطق، ونواحي، وقسامت -

 اتخاذ قرارات عسكرية، وتناولت تنظيم الجيش، وإحداث الرتب العسكرية -

 وتناولت تشكيل املجالس الشعبية، وإنشاء املحاكماتخاذ قرارات سياسية، -

 : تعيني القيادة العليـا للقاعدة الرشقية

 : عامرة العسكري املدعو بوقالز، قائدا للقاعدة الرشقية، ينوبه ثالث نواب هم

 الرائد محمد الطاهر عوارشية -

 الرائد الطاهر سعيداين -

 الرائد سليامن بلعشاري -
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 : ةتقسيم القاعـد

 :  هي (*)إىل ثالث مناطققسمت القاعدة الرشقية 

 ومتتد من أم الطبول إىل الداموس : املنطقة الشاملية-

 ومتتد من الداموس إىل سوق أهراس : املنطقة الوسطى-

 ومتتد من سوق أهراس إىل مداوروش : املنطقة الجنوبية-

وقسـمت وقسمت املناطق إىل نواحي، بحيث ضـمت كـل منطقـة ثالثـة نـواحي، 

 . النواحي إىل قسامت، بحيث ضمت كل ناحية ثالث قسامت

 : القـرارات العسكريـة

وتناولت بصفة خاصة تنظيم الجيش والرتب واملنح، وقد تقـرر يف هـذا املجـال مـا 

 : ييل

 : وسأتعرض إىل إنشاء الفيالق والكتائب: تنظيم الجيش) 1

 : لق، وهيا في6دها ّتم إنشاء عدد من الفيالق، وعىل مراحل، وقد بلغ عد

، وأسـندت رئاسـته إىل 1956 أكتـوبر 16تـم تشـكيله بتـاريخ : الفيلق األول ) أ     

 :  العيساين، ينوبه النقيب شوييش

 املالزم األول بشايرية عالوة نائبا مكلفا بالشؤون العسكرية 

 املالزم األول رصاع مازوز نائب ثاين مكلفا بالشؤون السياسية 

                                                 
 ثم أنشئت منطقة رابعة غرب سوق أهراس، والتي عني لها الفيلـق الرابـع، الـذي أبيـد معظـم  (*)

 . جنوده وقادته يف معركة سوق أهراس الكربى
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ّوقسـم الفيلـق إىل   الحاج خامر نائبا ثالثا مكلفـا باألخبـار واملواصـالتاملالزم األول

 : كتائب ثالثة هي

 : يرأسها:  الكتيبـة األوىل -

 : املالزم األول الشاذيل بن جديد، ينوبه ثالثة نواب برتبة مرشح هم

 املرشح حداد عبد النور، نائب أول مكلف بالشؤون العسكرية 

 ثاين مكلف بالشؤون السياسية وش، نائب خرتاملرشح أحمد 

 دي حامد، نائب ثالث مكلف باملواصالت واألخبار ماملرشح حا

 : يرأسها:  الكتيبة الثانية-

 : ثالثة نواب برتبة مرشح هماملالزم األول يوسف بوبري، ينوبه 

 املرشح بوطرفة الفاضل، نائب أول مكلف بالشؤون العسكرية 

 ئب ثاين مكلف بالشؤون السياسية املرشح عبد القادر عبد الالوي، نا

 املرشح بن صغري حسني، نائب ثالث مكلف باملواصالت واألخبار 

 : يرأسها:  الكتيبة الثالثة-

 : املالزم األول عمورة بلقاسم، ينوبه ثالثة نواب برتبة مرشح هم

 املرشح عامر زواغي املدعو الندوشني، نائب أول مكلف بالشؤون العسكرية 

 ة، نائب ثاين مكلف بالشؤون السياسية عش بولـلـهااملرشح عبد 

 املرشح بن محفوظ نوار، نائب ثالث مكلف باملواصالت واألخبار 
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 . قاد هذا الفيلق املنطقة الشاملية، وزاول فيها نشاطه العسكري

ـاين) ب      ـق الـث ـوفمرب : الفيـل ـكيله يف أول ـن ـم تـش ـه إىل 1956ـت ـندت قيادـت ، وأـس

 :  سامل، ينوبه ثالث نواب برتبة مالزم أول همالنقيب عبد الرحمن بن

 املالزم األول لخرض ورديس، نائب أول مكلف بالشؤون العسكرية 

 اضنية الحفناوي، نائب ثاين مكلف بالشؤون السياسية ماملالزم األول ر

 املالزم األول عيل بوخضري، نائب ثالث مكلف باألخبار واملواصالت

 : ّوقسم الفيلق إىل كتائب هي

 : يرأسها:  الكتيبـة الرابعة-

املالزم األول محمد الصالح بشييش، خلفه عيل بوخذير عند ترقيته إىل ضـابط أول،  

 : ينوبه ثالثة نواب برتبة مرشح هم 

 املرشح عيل بوخذير، نائب أول مكلف بالشؤون العسكرية 

 املرشح سعودي مسعود، نائب ثاين مكلف بالشؤون السياسية 

 يوحات، نائب ثالث مكلف باملواصالت واألخبار املرشح أحمد جن

ّمقرها جبال أوالد بشـيح، وتـداول عـىل قيادتهـا املـالزم األول :  الكتيبة الخامسة -

 .جربان مربوك، ثم السعيد فطاميية، ثم محمد الطاهر دوايسية، ثم رسدوك مداين

 . سليامن عتارسية، العيايش صياد، خياري محمد السعيد: من نوابها 
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: مقرهـا جبـال بنـي صـالح، أسـندت قيادتهـا إىل املـالزم األول :  الكتيبة السادسة-

 . عصفور محمد الرشيف، ثم خلفه عامر شكاي، ثم نوار بن محفوظ

الصادق رفاس، الرشيف دعاس، حمـزة عـويف، حسـن املـدعو سـبينجو، : من نوابها

 . ، شايب جبار، محمد الرشيف شلبيسعامر كامم

ّاملمتدة من الداموس إىل سوق أهراس وزاول فيها نشـاطه نطقة قاد هذا الفيلق امل

 .العسكري

، وأسـندت قيادتـه 1956تم إنشاؤه أيضا بتاريخ أول نوفمرب : الفيلق الثالث) ج     

 ثالث نواب برتبة  ينوبه ثم الزين نوبيل بعد ترقية الزبريي،إىل النقيب الطاهر الزبريي،

 : مالزم أول هم

 بالشؤون العسـكرية، ثـم الرشيـف  مكلف أول نائبىس حواسنية،مواملالزم األول 

 مالح، فصالح مشنتل

  نائب ثاين مكلف بالشؤون السياسية محمد لخرض سريين،املالزم األول 

  نائب ثالث مكلف باألخبار واملواصالتالزين نوبيل،املالزم األول 

 : ّوقسم الفيلق إىل كتائب ثالثة هي 

، ينوبـه محمـد لـخرض سـرييناملالزم األول دت قيادتها إىل أسن: سابعة الكتيبـة ال-

 : ثالث نواب برتبة مرشح هم

 ، نائب أول مكلف بالشؤون العسكرية حمـة غليساملرشح 

 ، نائب ثاين مكلف بالشؤون السياسية عبد املجيد شايباملرشح 

 ، نائب ثالث مكلف باملواصالت واألخبار مربوك ورتيساملرشح 
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، ينوبه معارفية السبتي بومعرافاملالزم األول أسندت قيادتها إىل : نةثام الكتيبة ال-

 : ثالث نواب برتبة مرشح هم

 ، نائب أول مكلف بالشؤون العسكرية عيل بن ورجةاملرشح 

 ، نائب ثاين مكلف بالشؤون السياسية صالح ذيباملرشح 

 ، نائب ثالث مكلف باملواصالت واألخبار جيالين بن ضحوةاملرشح 

ذياب عمر املـدعو الحـاج عبـد املالزم األول أسندت قيادتها إىل : ةتاسعلكتيبة ال ا-

 : ، ينوبه ثالث نواب برتبة مرشح هم، خلفه الزين نوبيل، ثم أحمد لولوالـلـه

 ، نائب أول مكلف بالشؤون العسكرية صفار الرزقياملرشح 

 ، نائب ثاين مكلف بالشؤون السياسية عبد القادر درايناملرشح 

 ، نائب ثالث مكلف باملواصالت واألخبار غرايبية محمد بن عاللةاملرشح 

هذا، وقسمت الكتائب إىل فصائل، متارس نشاطها العسـكري يف قسـامت القاعـدة 

الرشقية، تحت مسؤولية قادة برتبة مساعدين، ينوبهم نواب ثالثـة برتبـة عريـف أول 

  .للشؤون العسكرية، والسياسية، واملواصالت واألخبار

ساهم يف تكوينه وتدريبه محمد الوهراين، أسندت قيادتـه إىل : الفيلق الرابع) د    

 : برتبة مالزم هم) مساعدين(النقيب محمد لخرض سريين، ينوبه ثالث نواب 

 املالزم األول يوسف لطرش، نائب أول مكلف بالشؤون العسكرية 

 اسية املالزم األول أحمد دراية، نائب ثاين مكلف بالشؤون السي
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 باباي، نائب ثالث مكلف باألخبار واملواصالت املالزم األول عيل

، غري أن أحـداث 1958يفري فكان من املفروض أن يتشكل هذا الفيلق خالل شهر 

 . 1958ّساقية سيدي يوسف وتداعياتها أجلت تشكيله إىل شهر مارس 

وينـه قائـد لقد كان ميالد هذا الفيلـق بعـني مـازر التونسـية، وقـد أرشف عـىل تك

ّعامرة بوقالز، الذي ألقى باملناسبة كلمة، وبـني مـن خاللهـا الغـرض : القاعدة الرشقية 

ّسد ذلك الفراغ الناجم عن إبادة كتيبـة كاملـة تنشـط ظهـرة سـوق : من إنشائه، وهو

ّوالـرد عـىل االدعـاءات الفرنسـية املغرضـة، والقائلـة بـأن املنطقـة تـم ) غرب(أهراس  ّ

 سمي بالفالقة، وقد تم تشكيل هذا الفيلق مـن كتائـب تـم جمعهـا تطهريها متاما مام

 : من الفيالق الثالثة األخرى بقيادة 

 سامل جيليانو، الكتيبة الثالثة -

 عثامين معنرص، الكتيبة الثانية -

 ، الكتيبة األوىل )الشايب( عيىس ولفي-

م جميعــا  وهم من أحسن العنارص، قادة كتائب وفصائل وأفواج وجنود عاديني، وه

ّالذين ال يجيدون إال لغة الرصاص، ولو قـدر لهـذا  العصاة نم-كام قال أحد املجاهدين–

 .  بسالم إىل الضفة األخرى، داخل الجزائر، ألخذت األمور مجرى آخرّالفيلق أن مر

لكن تجري الرياح مبا ال تشتهي السفن، فبعد شهر من اإلنشـاء والتكـوين والتـدريب، 

يف عبـور خـط مـوريس، ) مبا يف ذلك كتيبة اإلدارة والتموين(به األربعة رشع الفيلق بكتائ

  قبل قوات العدو، فسارعت إىل محارصته، فجرت هناك معركة كبرية سميت نفاكتشف م
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 . مبعركة سوق أهراس الكربى أحيانا، وأحيانا أخرى باسم أم املعارك

 إال عـدد قليـل، ولـذلك ، ومل ينج منـهأسفرت هذه املعركة عن إبادة فيلق بالكامل

 . ّسامه البعض بالفيلق الشهيد

محمـد : كام مل ينج من قادته إال سامل جيليانو، وعمـال بتكليـف مـن قائـد الفيلـق 

لخرض سريين، رشع سامل جيليانو يف إعادة تشكيل هذا الفيلق، وما هي إال أيـام حتـى 

 . خرج هذا الفيلق الوليد إىل الوجود

 .  االعرتاف بهذا الفيلق ؟ فأجاب بالوهل تم: لقد سألت سامل 

َّوعندما أعيد تشكيل الفيلق الرابع، عد ما أنجـزه سـامل لقد كان فيلق األمر الواقع،  ُ

 . ّ، تابعة للفيلق الجديد، الذي تشكل مرة ثانية بتونس1كتيبة أعطيت رقم : جيليانو 

 : الفيلق الخامس) هـ     

د عيل بالرتاب التونيس، وبهذا املركز تلقـى ّتم تكوينه مبركز سينيزي قرب حامم أوال

 . التي ستسند إليهجنوده وضباط صفه فرتة تدريبية، تتالءم مع املهمة 

وبعد انتهاء التدريب، رشعت قيادة القاعدة الرشقية يف تشـكيل وحداتـه واختيـار 

 . قياداته، بناء عىل خربة وتجربة ودراية باألرض

ّال هذه الجهة التي سيتوجه إليها الفيلـق وهـو فأسندت قيادة الفيلق إىل أحد أبط

: ّالطيب جبار، واختري مساعدوه ممن تولوا مهاما ومسـؤوليات بهـذه النـواحي، مـنهم

أما املهمة تحديدا فهي التوجه إىل جبال بني  ...نوار بلمحفوظ، عامر شكاي، وغريهام 

 . صالح وأوالد بشيح
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 : إعادة تشكيل الفيلق الرابع) و     

أعيـد تشـكيل ) 1958أكتـوبر (ّفس الفرتة التي تم فيها إنشاء الفيلق الخـامس يف ن

الفيلق الرابع، لتدعيم املنطقة الواقعة غرب خط موريس، التي أبيد أغلب عنـارصه يف 

، وأـسـندت قيادـتـه إىل ـعـيل باـبـاي، 1958أواـخـر ـشـهر أفرـيـل معرـكـة ـسـوق أـهـراس، 

 . ودرايعية أحمد، والسعيد لندوشني

 : لفيلق السادسا) ز     

، وأسندت قيادته إىل حمة لولو، مجال نشاطه املنطقـة 1958ّتم تشكيله أيضا عام 

 . الحدودية، من جبل سيدي أحمد جنوبا، إىل ساقية سيدي يوسف شامال

 : الرتب واملنـح) 2

عمل مؤمتر الصومام عىل خلق جيش نظامي، يتمتـع برتـب عسـكرية، كغـريه مـن 

 : تب عىل النحو التايلجيوش العامل، فقسمت الر

الجندي األول، العريـف، العريـف األول، املسـاعد، املـالزم، املـالزم الثـاين، الضـابط 

 . األول، الضابط الثاين، الصاغ األول، الصاغ الثاين

 : فتسند املسؤوليات بالنسبة للقيادة عىل الرتتيب التايل 

 برتبة صاغ أول أي رائد ونوابه الثالثة ) عقيد( قائد الوالية برتبة صاغ ثاين -

  قائد املنطقة برتبة ضابط ثاين، ونوابه الثالثة برتبة ضابط أول -

  قائد الناحية برتبة مالزم ثاين، ونوابه الثالثة برتبة مالزم -
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  قائد القسمة برتبة مساعد، ونوابه الثالثة برتبة عريف أول -

هم رواتـبهم الشـهرية فيتقاىض جنـود جـيش التحريـر عـىل اخـتالف رتـبأما املنح، 

 : اآلتية

  فرنك 1000: الجندي -

  فرنك 1200: الجندي األول -

  فرنك 1500: العريف -

  فرنك 1800: العريف األول -

  فرنك 2000: املساعد -

  فرنك 2500: املالزم -

  فرنك 3000: املالزم الثاين -

  فرنك 3500: الضابط األول -

  فرنك 4000: الضابط الثاين -

   فرنك4500: الصاغ األول -

  فرنك 5000: الصاغ الثاين -

  فرنك 1500املمرضون واملمرضات رواتبهم مثل راتب العريف أي  -

  فرنك 2500مساعدو األطباء مثل املالزم أي  -

  فرنك 3500األطباء مثل الضابط األول أي  -

يف القاعـدة الرشقيـة باعتبارهـا وهذا النظام يف الرتب واملنح هو الذي تم تطبيقـه 

 . إحدى واليات الوطن
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 : ّاالستعالمات واالتصاالت يف القاعد الرشقية تنظيم فريد تتميز به

املكلـفـني باملواـصـالت واألخـبـار ـعـىل مـسـتوى ـهـذه املهـمـة أوكـلـت إىل املـسـؤولني 

 . القسامت والنواحي واملناطق، وقيادة الوالية

 . طبق هذا يف جميع أنحاء الوطن، ويف القاعدة الرشقية بعد مؤمتر الصومام

الجديد، والذي تنفرد به القاعدة الرشقيـة هـو اسـتحداث هيئـة لالتصـاالت ولكن 

وكيـف تـم ذلـك ؟ ومـا هـي إمكانيـات القاعـدة . واالستعالمات عىل مستوى القاعدة

 إلحداث هذه املصلحة ؟ 

مل تكن لنـا يف البدايـة أيـة فكـرة عـن كيفيـة القيـام : يقول الرائد الطاهر سعيداين

ب تقنيـني، ونحـن ال منلـك أي مهنـدس أو تقنـي، وآالت فاملصلحة تتطلـ. بعمل هكذا

 . االتصال، ونحن ال منلك هذه اآلالت يف البداية

لقد غنم جيش القاعدة بعض آالت االتصال من العـدو، أثنـاء اللقـاءات امليدانيـة، 

وأخرى تم الحصول عليها من الوالية األوىل، تم غنمها أيضا من العدو خـالل املنـازالت 

 .  يبق إال التقني الذي يدير هذه اآلالت واستغاللهاالكربى، ومل

أمرنا مصالح اسـتخباراتنا بالبحـث عـن هـذا التقنـي يف : يقول الرائد سعيداين أيضا

كامل تونس، وأخريا وجدناه، إنه تقني جزائري، ذو كفاءة، يعمـل يف اإلذاعـة والتلفـزة 

 . التونسية

 غري أن الذي حدث كان عكـس كان من املفروض أن يستدعى، ويعرض عليه األمر،

 . ذك متاما
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أمرـنـا مجموـعـة ـمـن أربـعـة مـغـاوير باقتـيـاده إىل مـقـر القـيـادة : يـقـول ـسـعيداين 

العـسـكرية للقاـعـدة الرشقـيـة، وهـنـاك ـتـم اـسـتقباله والرتحـيـب ـبـه، ورشح ـلـه ـسـبب 

 . االختطاف، وما نريده منه، وهو تعيينه مسؤوال تقنيا عىل مصلحة جديدة

ّ املدعو لعرويس، لقد قبـل العـرض دون تـردد، ثـم وضـع قامئـة إنه محمد لغواطي

ّبأسامء املعدات، وقدمها إىل قيادة القاعـدة الرشقيـة، وهـي تتعلـق بوسـائل التنصـت  ّ

 . واالتصال والشفرة

أرسلت القاعدة الرشقية صالح عثامين إىل رومـا، فقـام برشاء تلـك املعـدات خـالل 

 تنظيم املصلحة، وما هي إال مدة قصرية هـي ال يتعدى األسبوع، ورشع يفزمن قيايس، 

 . حوايل ستة أشهر حتى كانت املصلحة عملية، تنجز مهمتها بفعالية

 : القاعدة الرشقية تصطدم بالحكومة املؤقتـة

لجنة التنسيق والتنفيذ، قبيل تشكيل الحكومة املؤقتة، لجنة سميت بلجنة أنشأت 

يـات، واختـري أعضـاؤها برباعـة، يرشف العمليات العسكرية، ضمت قيادات متثـل الوال

، يف غيـاب الحكومـة املؤقتـة، وبصـفتها عليها كريم بلقاسم، وكانت مبثابة هيئة أركـان

هذه القوة الثانيـة بعـد لجنـة التنسـيق والتنفيـذ، غـري أن الواقـع لـيس كـذلك متامـا، 

 . خصوصا وأن ألعضائها حسابات سياسية ينبغي تصفيتها مع أهم أعضاء اللجنة

لنب طوبال حسابات قدمية مع بوقالز الذي عمل عـىل انفصـال القاعـدة الرشقيـة ف

 . ، وملحمود الرشيف حسابات قدمية جديدة مع محمد لعموريالثانيةعن الوالية 
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ومبناسبة قرب انعقاد دورة املجلس الوطني للثورة الجزائرية، التي ستنعقد بتاريخ 

، وعامرة بوقالز، وتوجها إىل القـاهرة، ، دعي إليها كل من لعموري محمد20/08/1958

 . رغم شكوكهام يف مضمون الدعوة

 . مل ينعقد االجتامع، ونفذت املؤامرة، حني صودر منهام جوازا سفرهام

يقول بوقالز، طاعنا يف تلك اإلجراءات، إن صالحيات لجنة التنسيق والتنفيذ تنتهي 

ها عمل ما أقدمت عليـه، وأن ، ومل يكن من صالحيات1958 أوت 20ذلك الوقت، أي  يف

مهمة لجنة العمليات العسكرية هي األخرى، والتي دامت سنة،انتهت، ولهـذا فإنـه ال 

ّحق ملن ال ميلك يف معاقبة من ال يستحق ّ . 

ّـحـاول ـبـوقالز االتـصـال بفرـحـات عـبـاس وبوالـصـوف، بـعـد أن تـشـكلت الحكوـمـة 

الز بـني محمـود الرشيـف ّاملؤقتة، ولكن القضية كانت تصفية حساب كـام يقـول بـوق

ولعموري وانواورة، وحسابات أخرى لنب طوبال كان يريد تصفيتها معـي أنـا شخصـيا، 

 . وهذا ما نتج عنه ما سمي مبؤامرة العقداء
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 : مـؤامرة العقداء أو حادثة الكاف

ّبعد تلك العقوبة الجائرة والباطلة يف آن واحد، والتي تـم تسـليطها عـىل لعمـوري 

 بإبعاد لعموري إىل جدة، وبوقالز إىل بغداد، مع تنزيلهام، وما تالها من الكيل ورفيقه،

مبكيالني، عاد لعموري من القاهرة خفية، رافضا كـل مـا قدمـه بـوقالز مـن آراء حـول 

ّمعالجة القضية، وعقد اجتامعا بالكـاف، ضـم أحمـد انـواورة، مسـؤول الواليـة األوىل، 

 . سؤول القاعدة الرشقية، وأركان قيادتهوأركان قيادته، ومحمد اعوارشية م

استهّل االجـتامع بقـراءة جـدول األعـامل، ومـا أن رشع يف قراءتـه حتـى داهمـت 

القوات األمنية التونسية مقر االجتامع، وألقت القبض عىل املجتمعني، باسـتثناء ثالثـة، 

ا وجهـت ّوتم تسليمهم إىل الحكومة املؤقتة، التي أعدت لهم ملّفات ثقيلـة، مبقتضـاه

إليهم تهمة هي محاولة قلب نظام الحكم، وقدموا إىل املحكمة، ترأسها العقيد هواري 

 . بومدين

وقد قيل الكثري عن هذه املحاكمة الصورية، ولكن الحقيقة التـي ال يسـتطيع أحـد 

لعمـوري : أن ينكرها أن أحكامـا مسـبقة صـدرت يف حـق املتهمـني الرئيسـيني، وهـم 

ومحـمـد الـطـاهر عوارشيـة، ومـصـطفى لكـحـل، باـسـم ـهـذه محمـد، واـنـواورة أحـمـد، 

، مـام يـدل ، وأن املحكمة مل تنطق بهذا الحكـم يف وقتـه1959 مارس 15املحكمة يوم 

عىل عدم قدرتها وأهليتها لتلك املهمة، وتـم تنفيـذ حكـم اإلعـدام يف حـق األربعـة يف 

 .  مساء1959 مارس 16اليوم املوايل أي 

 . ت يف حق اآلخرين، الذين ال حسابات معهممخففة صدروأن أحكاما أخرى 
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وبهذه األحكام يسدل السـتار عـىل الفصـل األخـري مـن فصـول القاعـدة الرشقيـة، 

 . وتنتهي كتنظيم

 : ّمتـرد جيش القاعدة الرشقية

بعد نفي عامرة بوقالز إىل العراق، والتحاقه بسوريا، وسجن نائبـه محمـد الطـاهر 

ين، أصبحت القاعدة الرشقية بـدون قائـد يرشف عـىل عوارشية، والرائد شوييش العيسا

قيادة فيالقها، التي أصبحت تابعة بشكل مبـارش لقيـادة األركـان، وهـو مـا مل يهضـمه 

معظم قادة الفيالق، وجنود القاعدة الرشقية، واتهموا كريم بلقاسم بتصـفية إطـارات 

ة األركـان، وعـىل وزيـر القاعدة والوالية األوىل ألسباب جهوية، فقرروا التمرد عىل قياد

 . القوات املسلحة، وأعلنوا العصيان

 : الحكومة املؤقتة تكلف الزبريي بإنهاء التمرد

، استدعى كـريم بلقاسـم الطـاهر الـزبريي، وطلـب 1959يف النصف الثاين من عام 

، ويوضح لهم األمور عىل أن كل ّمنه أن يتصل بقيادات الفيالق الثالثة للقاعدة الرشقية

األمر أن املؤامرة كانت تدبر ضد الحكومة املؤقتة، وأنـه ميلـك التسـجيالت التـي ما يف 

 ...تدينهم، وبإمكانه عرضها عليهم

وبناء عىل ذلك التكليف، تحرك الـزبريي، ومعـه كـل مـن الرائـد بلعشـاري، وعبـد 

العزيز زرداين، وتوجهوا إىل املنطقة الثالثة، حيث يتمركز الفيلق الثالـث، والتـي عـاش 

ها الزبريي مدة طويلة، بغـرض االتصـال بقائـد الفيلـق مـوىس حواسـنية، غـري أنهـم في

ّتفاجؤوا بحدوث انقالب ضده، حيث نحي، وعوض بالزين نوبيل، وقيد املـالزم الثـاين  ُ ّ ُ ّ : 
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العيايش حواسنية، قائد كتيبـة، وعـزل بلقاسـم الـزبريي عـن قيـادة أحـد املراكـز عـىل 

 . الحدود

د طول انتظار لعـودة الـزين نـوبيل، الـذي وجـدناه غائبـا، تـم وبع: يقول الزبريي 

 . االتفاق معه عىل أن ينتظر ما سيقرره قادة الفيالق األخرى

ّتوجه املكلفون باملهمة نحو مقر مركز قيادة الفيلق الثاين  عبد الرحمن بـن سـامل، : ّ

ّقائد املنطقة الثانية، وأجروا معه حوارا مطوال، تم فيـه االستفسـار عـ ن مكـان تواجـد ّ

محمد الطاهر اعوارشية، رفيق بن سـامل يف عمليـة البطيحـة، وكـان كـام قـال الـزبريي 

 )واين محمد الطاهر اعوارشية؟(ّاستفسارا مؤثرا للغاية 

ّوبعد أخذ ورد قبل بن سامل مقابلـة كـريم بلقاسـم، للحـديث معـه حـول تسـوية 

 . األمور، وإنقاذ حياة صديقه محمد الطاهر اعوارشية

نتقل الزبريي إىل الفيلق األول يف القالة، والـذي اعتقـل قائـده شـوييش العيسـاين، ا

 . ومتكن من إقناع املسؤولني يف الفيلق، حيث وعدهم بلقاء كريم بلقاسم

ونتيجة لهذه املساعي، كللت مهمة الزبريي بالنجاح، وانتهـى التمـرد سياسـيا بعـد 

 . نفذ حكم اإلعدام يف اآلخرينشهر من العصيان، وتم العفو عن دراية، بينام 
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 : هيئات جديدة تعوض القاعدة الرشقيـة

 :  هيئـة أركان الشـرق-1

، شكلت القيادة العليا للثورة )COM (بعد إبعاد أعضاء لجنة العمليات العسكرية

 : هيئة

  أركان غربيـة برئاسة هواري بومدين -

الضباط الفارين مـن الجـيش  أركان رشقية برئاسة محمدي السعيد، ومعه جميع -

الفرنيس، وكان رد ضباط وجنود جيش التحرير الذين صنعتهم القاعدة الرشقية الرفض 

 . الكامل لهذه الهيئة

وحدثت مشاكل كثرية، حيث رفضت أوامر هؤالء الضباط، بل وهرب البعض اآلخر 

.  جنـدي200والتحق بصفوف فرنسا، مثل حنبيل الذي التحق بصـفوف العـدو ومعـه 

ولهذه األسباب كلها عملت القيادة العليا عىل توحيد قيادة األركان الرشقيـة والغربيـة 

 . يف هيئة واحدة سميت بهيئة األركان العامة

 : )جيش الحـدود(هيئـة األركـان العامة  -2

إذن تقرر توحيد قيادة األركان الرشقية والغربيـة يف هيئـة واحـدة، سـميت هيئـة 

منجيل عيل، وقائـد أحمـد، :  رأسها هواري بومدين، يساعده األركان العامة، وضع عىل

 . والرائد عز الدين، الذي انسحب بعد ذلك ألسباب سياسية

ّإن جل الضباط والجنود الذين كونوا قاعدة األركان العامة لجيش التحرير الـوطني : يقول بوقالز

 وين والتدريب الذي اعتمدته هيئة بل حتى برنامج التكينتمون نظاميا وسياسيا إىل القاعدة الرشقية، 
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األرـكـان العاـمـة ـكـان ـمـن نـتـائج األـعـامل الـتـي قمـنـا بـهـا، يف وـقـت لجـنـة العملـيـات 

 . العسكرية سابقا

 : تنظيم الجيش تحت قيادة هيئة األركان

رحـم  أعيد تنظيم الجيش من جديد، وتألفت فيالق جديـدة قدميـة، خرجـت مـن

 : تني عىل الحدود الجزائرية التونسيةالفيالق القدمية، وانترشت يف منطق

أسندت قيادتهـا إىل عبـد الـرحمن بـن سـامل، يسـاعده ثالثـة : املنطقة الشاملية) 1

 : نواب برتبة ضابط هم

 عبد القادر موالي، املدعو شابو -

 الشاذيل بن جديد -

 أحمد عبد الغني -

 : وضمت هذه املنطقة الفيالق وكتائب الدعم واإلسناد اآلتية

 ة الفاضل ف بقيادة بوطر11يلق الف-

  بقيادة عيل بوخذير 12الفيلق -

 )بوحرارة( بقيادة عبد القادر عبد الالوي، ثم ثامر قدور 13الفيلق -

  بقيادة أحمد لولو14الفيلق -

 ) الروج( بقيادة محمد عطايلية 15الفيلق -

  بقيادة ذيب مخلوف 17الفيلق -
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  بقيادة سليم سعدي 19الفيلق -

 ثم مختار كركب ) القومي (الـلـهة عبد ع بقيادة بوتر21ق الفيل-

 ) الندوشني(ثم زواغي عامر ) فلفيل( بقيادة عيل بوحجة 24الفيلق -

  بقيادة يوسف بوبري، ثم خالد نزار 25الفيلق -

  بقيادة محمد الصالح بشييش27الفيلق -

 حمد أ بقيادة محمد بن 29الفيلق -

  بوحارة  بقيادة عبد الرزاق39الفيلق -

 )شكاي( بقيادة نوار بلمحفوظ، ثم عامر شامم 56الفيلق -

 : أما كتائب الدعم باألسلحة الثقيلة فهي 

 الكتيبة األوىل بقيادة خالد نزار -

 الكتيبة الثالثة بقيادة عبد املالك قنايزية -

 الكتيبة السابعة بقيادة عبد الحميد إبراهيمي -

 ر بكة، انتقل إىل املنطقة الجنوبية الكتيبة الرابعة بقيادة عبد النو-

 : املنطقة الجنوبيـة) 2

، يسـاعده )السـويف(ة، فقد أسندت قيادتها إىل الصـالح ديـدي يأما املنطقة الجنوب 

 . السعيد عبيد، محمد عالق، عامر مالح: ثالث نواب هم 
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، 75، الفيلـق 72، الفيلـق 68، الفيلـق 53، الفيلـق 45الفيلـق : وتشكل بهـا فيـالق

بن عباس غزيل، عبد الرحمن بلطـرش، حفنـاوي حشـييش، سـعد : وقادة هذه الفيالق

 . قسطل، مقداد جدي، خليل حبيب

 : القاعـدة الرشقية وقوافل اإلمـداد

إن عملية إمداد الثورة بالسالح بدأت منـذ االنطالقـة األوىل للثـورة، بـل وسـبقتها، 

 من فوق أكتـاف العـدو، كـام قـال وتنوعت بني اإلمداد الذايت، الناجم عن نزع السالح

سالحكم فوق ظهور أعدائكم، وما من عملية يقـوم بهـا  : الـلـهرحمه –زيغود يوسف 

غـنم السـالح والـذخرية، وهكـذا توجـت : جيش التحرير إال وكان الهدف األسايس منها

أغلب عمليات جـيش التحريـر بتلـك الغنـائم، وبـدأ يسـتغنى شـيئا فشـيئا عـن تلـك 

 . ة، بعد أن أشبع حاجيات املجندين من الشباب الجزائرياألسلحة القدمي

وبني اإلمداد عن طريق القوافل، وكانت تونس يف الجهـة الرشقيـة املحطـة األخـرية 

ّلألسلحة التي كانت تتدفق من مرص عـرب مـرىس مطـروح، لتنقـل إىل ليبيـا، ومنهـا إىل 

 . الحدود التونسية الجزائرية عرب طرق مختلفة
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 : الخلفيـة لإلمـدادالقواعد 

بغرض تجاوز العراقيل التي وضعها االستعامر أمام الثورة بهدف خنقها وإجهاضـها 

قبل أن يحـني الحـني، أنشـئت يف البلـدان الشـقيقة املجـاورة، والسـيام تـونس، قواعـد 

خلفية، ومراكز اتصال بالبلدان األخرى، شقيقة وصديقة، وأسـندت بعـد ذلـك لجـيش 

وصعبة، هي تنظـيم قوافـل نقـل األسـلحة إىل الـداخل، وأسسـت التحرير مهمة شاقة 

مصالح لشحن األسلحة وتفريغها مـن املراكـز الخلفيـة، وشـكلت كتائـب إليصـالها إىل 

 . الداخل

عبد الحـي، وطالـب : وأوكلت مهمة التوزيع يف البداية ، وعىل الحدود الرشقية، إىل

حجوب، وعامرة العسكري، قائد عبد الكريم، وعبد الكريم هايل، ومحمود الرشيف، وم

القاعدة الرشقية، وبدأت عملية تنظيم القوافل، وكانت هذه القوافل تتجمـع يف مركـز 

من مراكز تلك القواعد الخلفية، قرب الحدود، ثم تنطلق إىل الحدود، لتسـتقبلها بعـد 

ل ذلك الوحدات املكلفة باملرافقة والحامية والتموين، بني املسرية واألخـرى، حتـى تصـ

 . إىل حيث تقرر أن تصل

ّفأعد لهـا مـا يلـزم إلعاقتهـا والحيلولـة دون تحقيـق انتبه العدو إىل هذه القوافل، 

ّأهدافها، فكانـت األسـالك الشـائكة واملكهربـة وامللغمـة، املعـززة بـالرادارات ومراكـز  ّ

 أي ّاملراقبة وأجهزة االتصال، وستة أفواج من املظليني، ينقلون بواسـطة الهيليكـوبرت يف

 . وقت ويف أقرص مدة
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 : أهـم قوافل اإلمـداد

 قافلة متوين، أما التي اسـتقبلتها 30بلغ عدد القوافل التي سريتها القاعدة الرشقية 

 : ووفرت لها الحامية واإلرشاد فهي أكرث من أن تحىص، ومن القوافل التي سريتها

 :  قافلة محمد القباييل-1

 قرب غار الدماء، وأرشف عىل هذا التجمـع عـامرة تجمع أفرادها يف مركز الزيتون،

، وعني عىل رأسها محمد القباييل، ينوبه عمر 1957بوقالز، وكان ذلك أوائل شهر مارس 

، وبلقاسم خاليفية، وعبد العزيز مربويك، بلغ عدد جنودها )شكاي(باباي، وعامر شامم 

 . فرادها ببندقيتني مجاهدا، ترافقهم بغال تحمل الذخرية، وزود كل واحد من أ150

جـبـال بـنـي ـصـالح، ـحـامم النباـيـل، جـبـل اـلـدباغ، : ـعـربت ـهـذه القافـلـة محـطـات 

جـر املفـروش، أوالد لفـاء، الحـروش، السـمندو، متـالوس، حالصليب، الركنية، جبـل الح

تـالن، رعريب، أوالد عسكر، دوار الكرم، فرجيوة، بني عزيز، عني الكبرية، بن يعيل، بني و

ر محطة، وبها سلمت إىل الضابط حميمـي، ومنهـا عـادت يف شـكل تازمالت، وهي آخ

 . أفواج

وخالل هذه الرحلة الطويلة التي استغرقت أربعة أشهر ذهابـا وإيابـا، اصـطدمت 

 :  أكرث من موقع، ومن هذه املواقعيفالقافلة بالعدو 

، بسبب القبض عـىل عامـل 1957 مارس 16بتاريخ : جبل الدباغ-أ

 فىش تحت التعذيب، بأرسار القافلة، وقد أسـفر االتصال، وهو الذي أ
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 .عامر سالطنية، وعثامن بري:  مجاهدين منهم 6عن تلك املعركة استشهاد 

 ونائبـه عمـر بابـاي، وبضـعة (*)وقد استشهد خاللها قائد القافلـة: جبل الحلفاء-ب

ائرة جنود، أما يف جانب العدو فخسائره كانت كبرية يف األرواح واملعدات، وأسقطت ط

 . حربية

ويف هذه الناحية حورصت القافلة بواسـطة طـائرات هيليكـوبرت مـن : بني عزيز-ج

نوع بنان، فوقع االشتباك بني الطرفني، نجم عنه مقتل ضابط فرنيس، وغنم كميـة مـن 

 .  من الحرىك، وأرس العدد اآلخر من الفرنسيني16 قطعة، ومقتل 18األسلحة بلغت 

ضا معركة كبـرية تـم خاللهـا قتـل األرسى مـن الحـرىك، وقعت بها أي: بني ورتالن-د

وتسليم الغنائم إىل قائد من الوالية الثانية اسمه رحمون، وذلك لثقلها والخوف عليهـا 

 . من جهة أخرى، وجنودها أوىل بها من العدو، وهم يف حاجة إليها

 :  قافلة مبارك عزوق-2

 للقاعـدة الرشقيـة، وتجمـع  الفيـالق الثالثـة التابعـةنتم تـأليف هـذه القافلـة مـ

عـيىس العجـوز : أفرادها مبركـز الزيتـون، وأسـندت قيادتهـا إىل مبـارك عـزوق، ينوبـه 

 ).لفيـو(

 .  مجاهدا125ويبلغ عدد أفرادها 

                                                 
ء قـرب  قائد القافلة محمد القباييل تضاربت األخبار حوله، فالبعض يقول استشهد بجبل الحلفا (*)

قسنطينة، واآلخر يقول بضواحي سطيف، أما مرزوقي الصالح وهو من أفراد هذه الدورية فيقـول 
 . استشهد يف بجاية، وهو عائد إلينا من بيته التي زارها عىل عجل، وقد كنا حينها نخوض معركة: 
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، وكان نصيب كل واحد مـن أفرادهـا بنـدقيتني مـن 1957انطلقت يف بداية مارس 

 .  ملم45ن عيار  مدافع هاو8نوع موزير وألف خرطوشة، ووزع عىل بعضهم 

ـبـرجيالت، ـحـامم بـنـي ـصـالح، بوـشـقوف، زاوـيـة الـنـاظور، : أـمـا املحـطـات فكاـنـت

 . ة، دباغ، بوهمدان، عني قرشة، زقرانةناصفاحيل، وادي العار، ماو

ويف هذه املحطة األخرية، التقى أفراد الدورية مجموعـة مـن قـادة الثـورة، أعضـاء 

العاصمة إىل تونس، بعد إلقاء القبض عىل لجنة التنسيق والتنفيذ، وهم بصدد مغادرة 

 . الـلـهكريم بلقاسم، وبن طوبال عبد : بن مهيدي، وهم

 :  قافلة أحمد البسبايس-3

 منهم من الضباط والجنود، 120 مجاهد، 300تجمعت مبركز الزيتون، وتتألف من 

 . اختريوا من الفيالق الثالثة للقاعدة الرشقية

غـي املـدعو الندوشـني، اعـامر زو: بايس، يسـاعده أسندت قيادتها إىل أحمـد البسـ

 . وحركايت عمر، وصالح نبييل، وآخرون

 600انطلقت من الزيتون، وكان نصيب كل فرد من أفرادها قطعتان من السالح، و

 .  بغال، تحمل ما ثقل من تلك األسلحة والذخرية14 ملم، ترافقهم 60خرطوشة عيار 

أوالد ادريس، بنـي صـالح، لقـرين، هـوارة، جبـل جبل عني الزانة، : أما املحطات فهي

ول، ويف هذه املحطة تم تسـليم جـزء غالدباغ، الحروش، متالوس، امليلية، تاكسنة، رسج ال

 من الحمولة وعاد أفرادها، بيـنام واصـل الـبعض اآلخـر رحلـتهم إىل الواليـة الثالثـة عـرب 
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ألسـلحة والـذخرية إىل ّجبل الصفصاف، بني ورتالن، بني يعىل، أيـن سـلمت ا: محطات

القائد احميمي، وعاد جنودها متفرقني، بعضهم عاد عن طريق برج بـوعريريج وعـني 

 . تاغروت، وبوطالب، وأحمر خدو، وشلية، وبوخرضة، وقلعة اسنان

وخالل رحلة الذهاب اصطدمت القافلة بالعدو يف كمني نصب لهم بتاملوس نجـم 

 . للقافلة ومحارصتهاعنه رشود بغل كان سببا يف اكتشاف العدو 

ّوقد اضطر أفرادها إىل خزن ما يحملونه من سالح وذخرية إىل أن تم رفع الحصـار،  ّ

 . ثم واصلوا رحلتهم

 :  قافلة يس عثامن النمويش-4

تفقدها القائد عامرة بوقالز، وأسندت قيادتها إىل يس عـثامن النمـويش، بلـغ عـدد 

 .  مجاهدا125أفرادها 

، وكان نصيب كل فرد مـن أفرادهـا 1957داية شهر جوان انطلقت من تاجروين، ب

، وموزير، وبـران، 303رشاشات، وبنادق : بندقيتني من أنواع مختلفة من األسلحة منها 

 .  ملم45ومدافع هاون عيار 

ساقية سيدي يوسف، جبال ويالن، القرص، أوالد بالشـيح، مجـاز : أما محطاتها فهي

ة، أوالد عـريب، أوالد عسـكر، مشـاط، امليليـة، ة، ظهـر قسـنطيننـالصفا، بوشـقوف، ماو

ّملحطـة األخـرية سـلموا مـا يحملونـه مـن اوبهذه . فرجيوة، بني يعيل، الرصية، عزازقة

السالح والذخرية إىل املسؤولني بالوالية الثالثـة، وعـادوا عـرب جبـال بوطالـب يف شـكل 

 : العدو مرتنيوخالل هذه الرحلة، ذهابا وإيابا، تم االصطدام ب. مجموعات صغرية
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 تعرضت لكمني نصبه العدو، مل يسفر عن أية خسائر :  مجاز الصفا-أ

اشتبكت الدورية بقوات العدو، أسـفر عـن إسـقاط طـائرة، وتعـرض :  فرجيوة-ب

املكان الـذي يتواجـد بـه املجاهـدون إىل قصـف املدفعيـة والطـائرات، وأحـرق جبـل 

 . الصفصاف، واستشهد ثالثة مجاهدين

 قائد كومندوس القاعدة الرشقية: يامن كانون املدعو الصـو قافلة سل-5

تجمعت القافلـة مبركـز الزيتـون، وأرشف عليهـا الرائـد عمـريوش، والعقيـد عـامرة 

 بذلة فدائيا بلباسهم املميز، وهو 72 مجاهدا، من بينهم 280بلغ عدد أفرادها . بوقالز

 التضـحية والفـداء، البقيـة دليل عـىل) جمجمة امليت(زرقاء عامتة، عليها إشارة املوت 

 . من جنود السعيد عبد الحي، وطالب العريب

 فرنسـية، ورشاشـات 7/15 محملة بأسلحة مـن 1957 جوان 5انطلقت الدورية يف 

، حمولة كل فرد قطعتـان وألـف 45وبنادق رشاشة من نوع بران، ومدافع هاون عيار 

 . خرطوشة

 .  والذخرية بغال تحمل ما ثقل من السالح28تصحب القافلة 

يح، ملحايا، كاف أوالد ضياء، أوالد حزاز، أوالد مسعود، أوالد بالش: أما املحطات فهي

ّوتو، ماونة، جبل العنصل، بوهمدان أين فر الدليل وتاهت القافلة لعكس، اصفاحيل، ق

مدة من الزمن، ثم ضاية، عني الدفلة، جبل الوحش، اسمندو، جنان الباز، بنـي صـبيح، 

اط، أوالد عيل، أوالد عريب أين التقت بالربكـة ووقعـت بعـض املشـاكل بـني امليلية، مش

 . جيش الكومندوس وجيش الوالية املستقبلة
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ول، وعاد أفراد الدورية من الكومندوس بكامل أسـلحتهم، غوانتهت الرحلة بربج ال

ّكام تم االتفاق مع القيادة يف مدة   . أما الذهاب فقد استغرق شهرين كاملني.  يوما29ّ

 : قافلـة يوسف لطـرش-6

 . أرشف عىل تجمعها العقيد عامرة بوقالز، وجبار الطيب بتاريخ نهاية الصيف

 مجاهدا، حمولة كل فرد من أفرادها قطعتان من 120بلغ عدد أفرادها كتيبة من 

 . خرطوشة، ترافقهم بغال تحمل الذخرية وأسلحة جامعية من نوع بران600السالح، و

ت حاميـة وحـدات مـن القاعـدة الرشقيـة حتـى حـدود الواليـة سلكت عدة طرق تح

لح، ويف الثانية، ثم تحت حامية جنود الوالية الثانية والثالثة حتـى البـويرة، ووادي املـا

يس محمـد بـوقرة، ومحمـد علـييل : الط سلمت الحمولة إىل قيـادة الواليـة الرابعـةتاب

 . املدعو يس بغدادي

تهـا تحـت حاميـة الفيلـق الرابـع الـذي شـكل قوافل قادمة مـن الواليـات وعود-7

 : حديثا

 . 1958وذلك يف شهر أفريل 

وهـي يف طريقهـا إىل أخـذ ) أربـع كتائـب(تكفلت قيادة الفيلـق الرابـع مبرافقتـه 

موقعها الذي أنشئت من أجله، وهو ظهرة سوق أهـراس، اثنتـان منهـا تابعـة للواليـة 

 .  للجزائر العاصمةالثانية، والثالثة للوالية الثالثة، والرابعة
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ولسوء حظ هذه الكتائب، فقد اشتبكت مع العـدو، رفقـة كتائـب الفيلـق الرابـع، 

 واأليام التي تلته يف معركة كبرية سميت بأم املعارك، قـرب سـوق 1958 أفريل 28يوم 

العدو وجيش التحرير معـا، واستشـهد : أهراس، كانت من أقىس املعارك عىل الطرفني 

 .  مجاهد بني كتائب الفيلق الرابع وكتائب الواليات600ن خاللها ما يزيد ع

 :  قافلـة حيدوش-8

، انطلقت قافلة من عنابة، تحت قيادة حمو بابوري، يف اتجاه تونس، 1958يف سنة 

كريم بلقاسم، وأحمد بن رشيف، : وحلت مبركز الزيتون، وبه تلّقت تدريبا أرشف عليه

، ترافقه فرقة من الكومندوس بقيادة دعـاس وأسندت قيادتها عند العودة إىل حيدوش

اشتبكت مع العـدو، وخاضـت معركـة ) سيبوس(لزهر، وعند وصولها إىل نواحي عنابة 

كبرية معه أسفرت عـن خسـائر يف صـفوف العـدو، واستشـهد أغلـب أفرادهـا، مـنهم 

مجاهد من سوق أهراس يحمل جهاز السليك، موجه إىل الوالية الثانية، وذلـك يف شـهر 

 . 1959 جوان

 :61-59 قوافل أخرى كثرية قدمت من الواليتني الثانية والثالثة خالل سنوات -9

وأخـرى بقيـادة ) قاملـة(من بينها قافلة محمد عطايلية، قادمة من الواليـة الثانيـة 

عمر بورفع وآخرين، وأخـرى قـدمت مـن قسـنطينة بقيـادة دحـامن، وقوافـل أخـرى 

سـباب أمنيـة، وشـكلت مـع جـيش القاعـدة عديدة منها من عـاد، ومنهـا مـن بقـي أل

 . الرشقية ما سيعرف بجيش الحدود بقيادة هيئة األركان العامة
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 : القاعـدة الرشقيـة والدور العسكـري

انطلق العمل العسكري يف املنطقة الشاملية الرشقية للوطن، والتـي ستصـبح فـيام 

ألوىل، وإن اختلـف مـن بعد قاعدة متوين، تحمل اسم القاعـدة الرشقيـة، منـذ األيـام ا

جهة إىل أخرى، بسبب التفاوت  يف اإلمكانيات، ونوع الرجال الذين يتولون تلك املهام، 

 . واستشهاد البعض اآلخر مثل باجي مختار

وعىل أي حال فقد انطلق العمـل الثـوري يف كـل جهـات القاعـدة الرشقيـة، وكـان 

لثـورة، وكانـت يف شـكل الهدف منـه يف بدايـة األمـر الحصـول عـىل الـدعم الشـعبي ل

ّعمليات صغرية تسـتهدف املـواطنني الـذين ميلكـون األسـلحة وال يـودون تقـدميها إىل 

جيش التحرير، والحصول منهم عىل األموال الالزمة التي كـان جـيش التحريـر يف أشـد 

 . الحاجة إليها

ـثـم املعـمـرين اـلـذين يـنـترشون يف كاـمـل الناحـيـة، للحـصـول ـعـىل الـسـالح واـملـال، 

 . يب ممتلكاتهم وغنم بعضهاوتخر

ّوهكذا بدأت الثورة تتوسع، وانضم إليها أعـداد كبـرية مـن املـواطنني، وزاد تسـلح  ّ

ّجيشها بفضل مـا تـم الحصـول عليـه مـن الـداخل، ومـا تـم رشاؤه مـن الخـارج، مـ  نّ

 . املواطنني التونسيني والسيام منهم جامعة صالح بن يوسف

ز خلفية عىل الحدود داخل تونس لربط االتصـال ولغرض التسليح، أنشئت قواعد ومراك

بالخارج قصد ضامن التموين بالسالح، فتدفقت األسلحة عىل القاعدة الرشقية بصفة خاصة، 

 ومل يـعـد الـسـالح مـشـكال، وتوـسـعت مـعـه العملـيـات العـسـكرية، ومل تـعـد عملـيـات ـسـطو 
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 الكثـري مـن ّوتخريب فقـط، كـام كانـت يف البدايـة، بـل اتخـذت أشـكاال أخـرى، فيهـا

 .املواجهة مع العدو

إن العمليات العسكرية التي أنجزتها القاعدة الرشقية من هجومـات، واشـتباكات، 

وكامئن، ومعارك، وأعامل التخريب، هي أكرب من أن تـحىص، وتكـاد أن تكـون يوميـة، 

 عملية عسـكرية، ومثـل 500ففي الطارف وحده فاقت العمليات الكبرية ما يزيد عن 

وليس من السهل أبدا إحصاء تلـك العمليـات أو التعـرض .  سوق أهراسهذا حدث يف

، ولهذا سأكتفي بـالتعرض )أو بعضه(إليها بالرشح، غري أن ما ال يدرك كله ال يرتك جله 

هـا كانـت األوىل، أو ألنهـا نإىل بعض تلك العمليات والتي تكتيس أهمية بالغة، إما لكو

 . كانت كبرية

 : العمليـات األولـى

 : الشواف بقيادة باجي مختـارن معركة دايل ب) 1

، 1954 نـوفمرب 11رة بتـاريخ  الرابط بني عني تيحميمـني وعـني نفـبعد تحطيم الجرس

ّوقصد اإلفالت من قبضة العدو، التجـأ بـاجي مختـار إىل جبـال أوالد بالشـيح، ومنهـا تـم 

 د بني صـالح، أحـالشواف، قرب مجاز الصفا، منطقةن االنسحاب إىل مزرعة القائد دايل ب

رة ومجـاز فـ، تحركت قوات العدو من ن1954 نوفمرب 20ويف منتصف ليلة . معاقل الثورة

 15ّالصفا وطوقت املزرعة، عىل إثر وشاية من أحد الخونة، فبدأت املعركة بني فوج قوامه 

جنديا، وحشـد كبـري مـن قـوات العـدو، مجهـز باألسـلحة األوتوماتيكيـة، تعـززه املـدافع 

ت الحربية، واستمر القتال عنيفا من الساعة التاسعة والنصف صـباحا إىل أن حـّل والطائرا

 ّوقد أظهر املجاهدون خالل العملية صمودا بطوليا، وانتهت بسقوط باجي مختـار . الظالم
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طرابليس محمد، عنـرت مسـعود، محمـد : شهيدا ومعه مجموعة من املجاهدين، منهم 

كانـت تقـدم الطعـام إىل أعضـاء الفـوج، وتقـديم  وفتـاة مـن عائلـة دايل... لندوشني، 

 . اإلسعافات ألفراده

بكـوش محمـد، طيبـي إبـراهيم، هـوام : كام أرس آخرون، وعـددهم تسـعة، وهـم

 . إبراهيم، حجار السعيد، بوقصة العيفة، روابحية لخرض، حراث شعبان

اسـم  انواوريـة، وبلقالـلــهعبـد : ومل ينج من املعركة سـوى مجاهـدين اثنـني هـام

ّكركوب، اللذان تسرتا بظلمة الليل، ومتكنا من الفرار بأعجوبة، بينام كـان العـدو ميحـو  ّ

 . كل أثر للمزرعة انتقاما لخسائره

ّوبعد العملية، وقف قائد القوات الفرنسية عىل جثامن باجي مختار، وحياه تحيـة 

كون الثـورة وبذلك ت. عسكرية، اعرتافا بشجاعته وصموده وروح الجندية التي أظهرها

 . قد فقدت أحد أشجع أبنائها وقادتها، وليكون أول قائد شهيد يف الثورة التحريرية

 1955 جانفي 3: اشتباك جبل سيدي أحمد بقيادة جبار عمر-2

بني فوج من املجاهـدين يقـوده جبـار عمـر، وقـوات فرنسـية كانـت تـرابط عـىل 

 . ين من كلتا الجهتني الجهتني ملراقبة تحركات املجاهدنالحدود الجزائرية م

وعىل إثر سامعها لطلقة البارود الصادرة عن أحد الجزائريني يف اتجاه الفوج، والـذي كـان 

يف مهمة جمع األسلحة، والتي اخرتقت صـدر الطـاهر الـزبريي، هرعـت إىل املكـان، وقامـت 

  محمد: ّبعملية متشيط واسعة بجبل سيدي أحمد، قصد تطهريه، فحارصت الفوج املؤلف من
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 الناييل، وعامر الناييل، ولـخرض مرشي، العـريب قاسـمي، محمـد الـلـهبن سودة، وعبد 

بـدأ . حركايت، فارس عامر، جبار عمر قائد الفوج، وجنـدي آخـر، ومجاهـدان تونسـيان

الطاهر الزبريي الذي كان يشكو : االشتباك بني قوات العدو وثالثة من املجاهدين هم 

شمل بـاقي أعضـاء الفـوج ومسـؤوله يف يّتونسيني، وامتد لمن جرح غائر، واثنان من ال

ّأعىل جبل سيدي أحمد، واستمر مدة من الزمن ّ . 

انتهى االشتباك بـأرس الطـاهر الـزبريي ولـخرض مرشي، والعـريب قاسـمي، ومحمـد 

حركايت، والجميع أصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة، واستشهد محمد بـن سـودة، وعبـد 

ونجا من االشتباك قائد الفوج جبـار عمـر وجنـدي معـه، .  الناييل الناييل، وعامرالـلـه

 . وفارس عامر

 : 1955) القالـة( عمليـة وادي الحـوت -3

وهي أول عملية لفوج كاف الشهبة بوادي الحوت، دائرة القالة، اسـتهدفت مسـري 

مزرعة من أصل جزائري، يعمل لدى املعمر الفرنيس صاحب املزرعة، ويف نفس الوقت 

ال للسلطات الفرنسية وعينها التي ال تنام يف تلك الجهة، يرصد تحركات املجاهدين عمي

 . ّويبلغ عنها

ّقرر مجاهدو الفوج إلقاء القبض عليه حيا، إال أنـه فـر، ونقـل إىل املستشـفى مـن  ّّ ّ

ّطرف أصدقائه األوفيـاء، فـتم إنقـاذه بعمليـة جراحيـة نزعـت الرصاصـة مـن أمعائـه 

 . يد الحياة إىل أن تويف بعد االستقاللالدقيقة، وبقي عىل ق
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 07/09/1955): بني صالح( معركة الدريدرة -4

ودة، اسـتهدفت تجمعـا زاقامت بها فصيلة من جـيش التحريـر بقيـادة عـامر بـن 

انتهت بفرار جنود العدو إىل قريـة عصـفور، بعـدما ) من السينغال(للقوات الفرنسية 

 . قتل أحدهم وغنم سالحه

 03/12/1955): املسيـد(بل املراغة  معركة ج-5

قامت بها فصيلة من جيش التحرير بقيـادة جبـار عمـر، ضـد كتيبتـني مـن قـوات 

 11العدو، يف مكان يسمى املراغـة، فـدارت بـني القـوتني معركـة دامـت مـن السـاعة 

والنصف صباحا واستمرت حتى الثانية والنصف مساء، أسفرت عن خسائر يف صـفوف 

 .  جنديا، وجرح أربعة من الحرىك والفرنسيني15تل العدو متثلت يف مق

أما يف صفوف جيش التحرير فكانت أرس مجاهـد يـدعى عمـريي لـخرض وإعدامـه 

 مسـكنا، 20ّفيام بعد، وحـرق سـكنات املـواطنني املوجـودين هنـاك واملقـدرة بحـوايل 

 . وتعذيب املواطنني املوجودين بالقرب من ميدان املعركة ونهب ممتلكاتهم

 25/12/1955: عركة القارية بجبل بني صالح م-6

بدأت بنصـب كمـني لقـوات فرنسـية كانـت متمركـزة بعـني الكرمـة، وسـتتجه إىل 

عصفور، واعرتضت طريقها بالقرب من جبـل الكديـة، وقـد تحـول الكمـني إىل معركـة 

ّاستمرت ملدة ساعة ونصف تقريبا، اضطر جيش العدو إىل الفرار أمام رضبـات جـيش  ّ

 مجاهدا، وترك بغـالهم التـي كانـت تحمـل 60لذي قدر عدد جنوده بحوايل التحرير ا

 . ّتم غنمها) 07(املؤونة والذخرية واملقدرة بسبعة بغال 
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  :1959-1956منـاذج من عمليات أخرى جرت يف أنحاء القاعدة الرشقية خالل الفرتة  

 1956 مارس 22:  معركة خنقة عون -1

لسوق، وفوجني من املجاهدين أحـدهام يقـيم بني قوات فرنسية قدمت من رمل ا

يف تلك الجهة، والثاين قدم إليها بـدعوة مـن يس عـالوة مسـؤول الجهـة ملقابلـة مـدير 

 . أحمد رامول املدعو بلفرجاين: املدرسة واملسؤول املدين يف آن واحد السيد

 12يف حـدود السـاعة -ّمؤذنـا–بدأت املعركة بعد أن تعاىل صوت بلفرجـاين أحمـد 

 6دامت املعركة حـوايل . تصف النهار، وكان أول من سقط شهيدا خالل تلك املعركةمن

ساعات، انتهت بغروب الشـمس، اسـتنجدت خاللهـا القـوات الفرنسـية بقـوات بريـة 

مقنبلة وحامالت للجنود من نوع : إضافية قدمت من الطارف والقالة، وجوية من نوع

ل وصـول تلـك القـوات، متـوجهني إىل ّبنان، غري أن املجاهـدين فضـلوا االنسـحاب قبـ

وعـىل إثـر هـذه العمليـة . ماكسة، حتى ال تنال منهم تلك القوات القادمة إىل املكـان

 مـن أفـراد 8ّالعسكرية، انتقم العدو من املدنيني العزل، ومن أقارب بلفرجاين، وأعدم 

 . وحدهم يف البيت، أحدهم طالب بجامع الزيتونة كان يف زيارة لعائلتهعائلته، 
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 1956 جويلية 14:  معركة عني النشمة-2

: املعركـة وهـم  بني قوات جيش التحرير بقيادة رؤساء الفصائل الثالثة املشاركة يف

 العيساين، بلقاسم عمورة، تني الهادي، وإرشاف عامرة العسكري، والكـل كـانوا شوييش

ّ وتم اكتشافهم ّيتهيؤون لعقد اجتامع يف هذه القرية، غري أن وشاية كانت قد سبقتهم،

قدمتا يف الحني إىل املكان، األمر الذي جعل العـدو يـدفع بقواتـه إىل  من قبل طائرتني 

التقى الجيشان يف معركة طاحنة استعملت فيها فرنسا أحـدث األسـلحة، . عني النشمة

 . مبا يف ذلك الطائرات الحربية

ّا كبـريا متثـل يف ّورغم تفوق العدو، عدة وعتادا، فإن جيش التحرير قـد أحـرز نرص

أودكلوك، قتل من طـرف :  جنديا فرنسيا، من بينهم ضابط برتبة نقيب يدعى 45قتل 

 .  جنديا آخر50الصادق سايس، وجرح : املجاهد

أما خسائر املجاهدين فكانت قليلة إذا ما قورنت بإمكانيات العدو املجنـدة لهـذه 

الصـادق : ن اثنـني وهـام املعركة وبالخسائر التي مني بهـا، وهـي استشـهاد مجاهـدي

 . طوارف صالح املدعو صالح العنايب: سايس، والطاهر بشايش، وجرح مجاهد واحد هو 

ّ ولجـأ إىل املـدنيني العـزل، مسـتعينا مبـا قدمـه أحـد -كعادته–غري أن العدو انتقم  ّ

الجنود الفرنسيني الذي متكن من االختباء يف أرض املعركة، مـن تفاصـيل حـول تعـاون 

 مدنيني هم 10لشعب، وأكّد لهم بأنه الفرق بينهام، والكل مجاهد، وتم قتل الجيش وا

 إدريس، عيل هرقاس، صالح عابد، عيل عبادة، عيل مسعود، رابح حمودي، الـلـهعبد : 

 . األخرض عبادة، رابح خليل، مردايس حسني
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 . وحرق مساكن السكان التي هي عبارة عن أكواخ يف تلك املشتة

 . فة غسولي الطاهر والد الزميل خلين منهم غسـولوجرح أربعة آخر

  1956 أكتوبر 12: كمني خنقة عرجون بقيادة بلقاسم عمورة-3

قاـمـت فـصـيلة ـمـن املجاـهـدين، بقـيـادة عـمـورة بلقاـسـم، بنـصـب كـمـني للـقـوات 

عة الثانيـة مسـاء، الهـدف االفرنسية القادمة من عنابة يف اتجاه الطارف، يف حدود الس

رسات الطبيب الفرنيس الذي ذهب عىل يديـه الكثـري مـن األبريـاء، منه وضع حد ملام

 . بعد أن حقنهم سموما بدل الدواء

قارة عبد القادر، : وقد أسفر هذا الكمني عن قتل الطبيب الفرنيس عىل يد املجاهد

 التي كان يركبها 4x4 سيارات من نوع جيميس، واالستيالء عىل سيارة من نوع 4وحرق 

 وبها راديو يستعمل لالتصاالت البعيدة يف الداخل والخـارج، وبوسـت مسؤول القافلة،

 49 رشاشـات خفيفـة مـن نـوع مـاط 4:  قطعـة سـالح هـي14راديو، واالستيالء عىل 

 . وعرشة مختلفة األنواع

 1956شهر نوفمرب : سامل جيليانو كمني بوزيتونة بقيادة -4

، وجيبت حاملـة استهدف قافة عسكرية تتألف من شاحنات محملة بالعساكر

 سيارة وشاحنة، خرجـت مـن عنابـة يف 20للمسؤولني، وكاتكات، وعددها جميعا 

عرب بن مهيـدي، وعنـد قنطـرة بوزيتونـة، وحـوايل السـاعة الثانيـة اتجاه عصفور، 

ّمساء، تصدى لها املجاهدون، وأمطروها بوابل من الرصـاص مـن الجهـة العلويـة 

، أسفر عن عدد من القتىل والجرحى استغرق الكمني حوايل نصف ساعة. للطريق

 يف صفوف العدو، نقلتهم طـائرات قـدمت يف الحـني، بيـنام انسـحب املجاهـدون 
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ساملني، يف اتجاه جبل بوقرماعة وبوعباد، حيث الحقتهم القـوات الفرنسـية، واشـتبكوا 

 . معها عند الغروب ملدة ساعة دون وقوع خسائر يف صفوف املجاهدين

  1956ديسمرب : ي  فرج معركة كيفان بن-5

خاضتها فرقتان من جيش التحرير بقيادة سامل جيليـانو، وزيتـي عـيل، ضـد قـوات 

 .  عسكري، تساعدها طائرة استكشافية200فرنسية كانت يف حملة تفتيشية، قوامها 

 3 منتصف النهار، وتواصل ليتحول إىل معركة دامت 12بدأ االشتباك حوايل الساعة 

ور قـدمت يف الحـني، غـري أن املجاهـدين سـائرات من نوع شاساعات، شاركت فيها ط

الطـائرات التـي تتميـز بالرسعـة يف فوتوا عليها الفرصة، وانسحبوا قبل أن تنـال مـنهم 

القصف ودقة التصويب، لكونها كام يقول سامل جيليانو تتلقى التوجيهات من القـوات 

 .الربية

 1957أول رمضان :  اشتبـاك بنيش-6

رابـح بلبـل، مـع قافلـة عسـكرية مجهـزة : من املجاهدين بقيـادةاشتبكت فصيلة 

 سـاعات، بلغـت 3، دام االشـتباك )بني بوحجار وسد بوناموسة(بأسلحة خفيفة وثقيلة 

 10 قتـيال يف صـفوف العـدو، وعـدد كبـري مـن الجرحـى، وغـنم 60خسائره أكـرث مـن 

هدا عـىل تلـك  شاحنات، وسيارة جيب ال يـزال أثرهـا إىل اليـوم شـا3رشاشات، وحرق 

 . العملية

 .  آخرين6 شهداء، وجرح 4بينام خرس املجاهدون 
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  1957:  عىل مركز بن مهيديم هجو-7

قامت به فصـيلة مـن املجاهـدين، اسـتهدف مركـزا يف وسـط مدينـة بـن مهيـدي، 

دام الهجوم ساعتني، أسـفر عـن خسـائر . استعملت فيه أسلحة مختلفة، وقنابل يدوية

بينام . ديا فرنسيا، وغنم كمية من األسلحة من نوع ماط أمرييك جن15متثلت يف مقتل 

 . انسحب املجاهدون ساملني

 1957:  اشتباك بني بوحجار وسد بوناموسة-8

بقيادة يوسف بوبري، دام ثالث ساعات، من الخامسة مساء إىل الثامنـة لـيال، أسـفر 

 التحريـر، عن تطهري املكان من العساكر، بعضهم غـادر املكـان تحـت رضبـات جـيش

 ).  جنديا50حوايل (، والبعض جرح ) جنديا150حوايل (والبعض قتل 

 .  آخرون15 مجاهدين، وجرح 10واستشهد 

  1957:  معركة بني فرج بالشافية-9

بني كومندوس فـرنيس وفصـيلة مـن املجاهـدين، سـببها وضـع حـد لطغيـان قائـد 

حرير والقضـاء علـيهم يف الكومندوس الذي راح يطلق تهديداته باالنتقام من جيش الت

 . تلك الجهة

 آخـرين، وقطـع رأس قائـد 30 عسـكريا، وجـرح 50أسفرت تلك املعركة عن مقتل 

 . العدو من طرف جواد عيل املدعو فيض الرمول

  1957:  معركة بوعباد-10

شاركت فيهـا الفصـيلة الثالثـة مـن الكتيبـة الثانيـة التابعـة للفيلـق األول، بقيـادة 

 . طرفة الفاضل، ورابح بلبليوسف بوبري، وبو



 
132 

anv

 . بدأت املعركة عىل الساعة الخامسة مساء، وانتهت الساعة الثامنة

التحاق مجموعة من املجاهدين بقوات الجـيش الفـرنيس، وتشـكيلهم لقـوة سببها 

 . تنشط يف جبل بوعباد، ومحاولة وضع حد لنشاطهم

رابح بلبـل، : نهم مجاهدين م10 عسكريا، واستشهاد 40أسفرت املعركة عن مقتل 

 . وشلغوم الهادي

 1957:  العيساين الهجـوم عىل مركز الزيتونة بقيادة شوييش-11

 150 والبازوكا، وأسفر عن مقتـل مـا يزيـد عـن 81استعمل فيه مدفع الهاون عيار 

 جريح، وإشـعال 200 آخرين، غادروا املكان إىل الجبال، وحوايل 300عسكريا، وفقدان 

 . وفيام يحتويه من شاحنات ومصفحاتالنريان يف املركز، 

 1958:  اشتباك جنة لكراميية بني بحرية الطيور وبوثلجة-12

 عسكريا 25، استعملت فيه البازوكا، أسفر عن قتل ) ليال11 إىل 9من (دام ساعتني 

 . وانفجار شاحنتني

 . انتقاما لخسائره)  مواطنا15( مجاهدين وعدد من املدنيني 4بينام استشهد 

  1958: انلطلهجوم عىل مركز بو ا-13

شاركت فيه فصيلتان من املجاهدين بقيادة يوسف بوبري والشاذيل بن جديـد، دام 

الهجوم ساعتني، استعملت فيه أسلحة متنوعة، أسفر عن تدمري املركز، وقتـل كـل مـن 

 . فيه
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 .  املردايسالـلـهأحمد لقباييل، وعبد :  مجاهدين منهم4بينام استشهد 

 . نوار زادة، ومربوك بولحية:  هام وجرح اثنني

 1958:  كمني واد احلية بني بوشقوف وقاملة وحامم النبايل-14

فـيض : قامت به كتيبة تابعـة لسـامل جيليـانو، أرشف عـىل الكمـني رؤسـاء األفـواج

 . الرمول، عباس موىس، نجوعة عامر، عباس رابح، وغريهم

 شاحنة عسكرية، عند حـدود 25استهدف الكمني قافلة عسكرية تتألف من حوايل 

 . الساعة الثالثة مساء

: دام االشتباك حتى حلول الظالم، خرس فيه جيش التحرير أربعـة مجاهـدين هـم 

 املدعو باباي، وخسائر كبرية الـلـه قوايدية، الحفناوي املدعو املستحيل، عبد الـلـهعبد 

 . يف صفوف العدو

  1959جانفي :  معركة الدخرج-15

ّ جيليانو، بدأت يف جبال أوالد سلطان مساء، وامتـدت إىل بـاطن األرض بقيادة سامل

 . ليال) غار الدخرج(

 48، وبعـد ) مجاهـدا60(استعملت فيها فرنسا كل الوسائل إلبادة هـذه الفصـيلة 

 مجاهدا مـن الخـروج مـن الغـار سـاملني، بيـنام حـورصت 42ساعة من الحصار متكن 

راسـهم داخـل الغـار، وقيض علـيهم جميعـا  مـن ح10 مرىض و 8مجموعة تتألف من 

 القـاملي، مـربوك العنـايب، السـعيد الـلــهالسـعيد الشـهاب، عبـد : خنقا بالغـاز، مـنهم

 . السدرايت، شيبوين عبد الكريم، بلبل الطاهر
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 )حي حوامرية الهادي حاليا(منظر للدخرج 

 

 غـار الدخرج

 )عند الهندي(بداية الغـار 
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 )الفلـة(ـار الدخـرج غ

 

 نصب تذكاري يخلد شهداء معركة الدخرج
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  1958نوفمرب :  كمني عىل طريق حامم النبايل-16

 مجاهدا تابعة لكتيبة سـامل 20عند محطة البنزين حاليا، قامت به فرقة من حوايل 

 12 سـيارة مـن نـوع جـيميس، و12جيليانو، بقيادة بن ذيب الصديق، أسفر عن حرق 

 بندقية، واالستيالء عىل سيارة مسؤول القافلـة برتبـة 14 صفوف الحرىك، وغنم قتيال يف

مساعد بعد أن الذ بالفرار، وغنم منها راديو لالتصاالت الداخليـة والخارجيـة، ومنظـار 

 . واستشهاد قائد العملية بن ذيب الصديق. ّمكرب، وخرائط عسكرية، وبندقية صيد

 1959 فيفري 5:  كمني جبال أوالد عيل-17

بقيادة سامل جيليانو، استهدف قافلة عسكرية مختلطة، عساكر وحرىك، قـدمت إىل 

أوالد عيل لالستيالء عىل كمية من القمح، وضعه الشعب يف مطـامر، وهـو مـن أمـوال 

 . الزكاة، استعدادا لنقله إىل جيش التحرير الوطني

فرت عـن ، أسـ) منتصـف النهـار15 إىل 10مـن (استغرقت العملية أربعة سـاعات 

ّحرق شاحنتني، وعدد من القتىل، وأرس اثنني، وهام اللذان قدما توضيحات عـن سـبب 

أحـمـد الـسـوقهرايس، العـيـايش :  مجاـهـدين، ـمـنهم6واستـشـهد يف العملـيـة . ـقـدومهم

 . بشيحي، سعد الخياري
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 : عمليـات عسكرية ارتبطت بالعبـور

 حرصها والتفصـيل فيهـا، ها القاعدة الرشقية الكثري، ويصعبمنإنها كثرية، خاضت 

 : غري أن ما ال يدرك كله ال يرتك معظمه كام يقول املثل، وسأكتفي بالبعض منها، وهي

 : معركة سوق أهراس الكبـرى-1

ّلقد رواها الكثري من املجاهدين الذين كتب لهم أن يعيشوا بعدها، ويعدون عـىل 

ؤول إحـدى كتائـب الفيلـق األصابع، وأحسن من رواها املالزم األول سامل جيليانو، مسـ

 : الرابع، والناجي الوحيد من بني املسؤولني اآلخرين، خالصتها ما ييل

إنه كان مسؤوال عىل قطاع يف الناحية الثالثة التابعة للمنطقـة األوىل، متـت ترقيتـه 

ّ وألحـق بـالفيلق الرابـع الـذي كـان بصـدد التشـكل، 1958عـام  يف بدايـة 1إىل مالزم 

 . م تجميعها من كتائب الفيلق األول الثالثةمسؤوال لكتيبة، ت

أما سبب إنشاء الفيلق الرابـع فيعـود إىل رغبـة مسـؤول القاعـدة الرشقيـة عـامرة 

بعـد أن أتـت املعـارك ) غامبتـا( فراغ يف إحـدى نـواحي سـوق أهـراس ملءبوقالز يف 

 العديدة التي خاضها جيش التحرير هناك عىل الكثري من جنودها، األمـر الـذي جعـل

السلطات العسكرية الفرنسية تفتخر بنجاحاتها، وتتناولها مختلـف وسـائلها اإلعالميـة 

وأن عـىل املـزارعني العـودة إىل ) فالقـة(بالحديث، مؤكدة بأنه مل يعد يف تلك املنطقـة 

 . أراضيهم وزرعها

أمـا إسـناده . ّإذن، لهذه األسباب قرر عامرة بوقالز إنشاء هذا الفيلق

 ين فيعود إىل لوم هـذا األخـري عـىل عـامرة بـوقالز إىل محمد لخرض سري
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يف إحدى لقـاءاتهام عـىل الحـدود التونسـية، ومبـحرض الطـاهر الـزبريي، وقـد كـان يف 

طريقه إىل تونس للعالج من جراحه التـي أصـيب بهـا يف إحـدى معاركـه ضـد العـدو 

 . جنوب سوق أهراس

حمـد لـخرض سـريين قـال وحسب ما نقله سامل جيليانو عن الطاهر الزبريي فإن م

لقد عينت روادا من كل جهة إال من جهة سوق أهراس، وإنك عينـت فيـالق : لعامرة 

ّإنـك مـن اآلن : ّيف تلك الجهة دون سوق أهراس، وإن عـامرة رد عليـه يف الحـني قـائال 

َرائد، فاسع إىل تكوين الفيلق ْ . 

ّتم تعيني مسؤول الفيلق، وعني نوابـه وهـم  د درايـة، عـيل يوسـف لطـرش، أحمـ: ّ

 . سامل جيليانو، ولفيو عيىس، وعثامن معنرص: ّباباي، كام عني رؤساء الكتائب وهم 

، وبسبب أحداث ساقية سيدي يوسف 1958رشع يف التنظيم مع بداية شهر أفريل 

 . 1958مل يتم تجميع املجاهدين إال يف شهر مارس 

، قـرب سـاقية سـيدي ّ تم تجميـع املناضـلني بعـني مـازر1958يف نهاية شهر مارس 

يوسف داخل الحدود التونسية، وهناك أقيمت دورة تدريبية اسـتغرقت شـهرا كـامال، 

ّوتم الحصول خالل هذه املدة عىل األسلحة والذخرية ّ . 

ّبعد تشكيل الفيلق واالنتهاء من التدريب، كان قـد مـر وقـت طويـل، ومل يعـد يف 

النهـار بـدأ  يقـول سـامل جيليـانو، كـام) الرابعـة(ررة قـصالح الجيش دخول املنطقة امل

 ...يطول، والحرارة مرتفعة 

ّبعد استكامل اإلجراءات الرضورية، تقرر أن يغادر الفيلق عني مـازر 

، وقبـل املغـادرة تلّقـى قـادة )غربهـا(ّمتوجها إىل ظهرة سـوق أهـراس 

 الكتائب تعليامت من قائد املنطقة محمد لخرض سريين يـأمرهم فيهـا 
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 أفريل مساء عند الخط الحاجز للرشوع يف عملية العبور لـيال عنـد 25وم بأن يكونوا ي

ّكام تنص تلك التعليامت عىل تجنب االحتكاك بالعدو، وعدم التـدخل . غياب الشمس ّ ّ

عندما تتعرض كتيبة من الكتائـب الثالثـة ألي عـدوان حتـى تـتم عمليـة العبـور دون 

 . مشاكل

 

 راس طريق دخول الفيلق الرابع إىل سوق أه

 

 طريق عبور الكتيبة الثانية من الفيلق الرابع
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وصلت الكتائب الثالثة، ومعها فصائل الواليتني الثانية والثالثـة، الحـاجز، وتوزعـت 

 . عىل طول الخط استعدادا الخرتاقه

توجهت كتيبة سامل جيليانو إىل جهة املستشفى، بينام وضـعت كتيبـة لفيـو عـيىس 

ب التذكاري املقام بعد االستقالل، واجتاز عثامن معـنرص بني وادي مجردة وموقع النص

 . ومعه يوسف لطرش وادي مجردة متوجها نحو الزعرورية

أما الفصائل املرافقة فقد أسندت فصيلة من الوالية الثانية إىل سامل جيليـانو، بيـنام 

أسندت أخرى إىل يوسف لطرش، تابعة للوالية الثالثة، أما عـثامن معـنرص فقـد تسـلم 

 . صيلة اإلشارة التابعة للوالية األوىلف

يف املساء، ويف الوقت الذي كانت  فيه الكتائب والفصائل تأخذ مواقعها للرشوع يف 

اجتياز الحـاجز، رصـدت قيـادة الفيلـق وكتيبـة اإلدارة والتمـوين، فـتال ذلـك اشـتباك 

حـد، ّمتواصل استمر حتى الساعة الحادية عرشة ليال، أسـفر عـن استشـهاد مجاهـد وا

 . وجرح ثالثة آخرين، وانسحاب القيادة، وعدم اجتيازها لخط موريس

أما الكتائب والفصائل املرافقة فقد رشعـت يف شـق األسـالك والعبـور نحـو الجهـة 

 . األخرى

مررت بعد أن نجحت يف قطع األسالك إىل الجهة األخـرى مـن : يقول سامل جيليانو 

عـرض إىل هجـوم القـوات الفرنسـية التـي الحاجز، كام عربت الكتائـب األخـرى، ومل نت

ّكانت تعـد عرشات الـدبابات، والطـائرات الحربيـة، ومروحيـات االسـتطالع والهجـوم، 

ناهيك عن قوافل الجنود التي مل تتوقف عن الوصول، واحتالل املواقـع املهمـة لوقـف 

 . عمليات العبور
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وأربعـني يومـا،  علم بعبورنـا منـذ خمسـة  عىلويقول سامل جيليانو بأن العدو كان

ّوأنه كان طوال تلك املدة منشغال مهموما بعبورنا، كام رصح لنـا جنـود العـدو الـذين 

 . أرسناهم

أصبح املجاهدون عىل متاس مع العدو، بعد عملية العبور، وحاولوا عـدم مناوشـته 

ّأول األمر مادام مل يتم اكتشافهم كام يـرون، وعنـدما التحمـت القوتـان وتأكّـد أنـه ال 

 حل آخـر إال القتـال، أخـذ هـؤالء املجاهـدون عـىل عـاتقهم االسـتعداد لعمليـة يوجد

 . القتال، وتكبيد الفرنسيني خسائر كبرية

ـىل  ـني، وأـب ـال الجهـت ـن ـك ـواجن، وتتابـعـت الهـجـامت ـم ـة بهـضـبة اـمل ـدأت املعرـك ـب

 . املجاهدون البالء الحسن، وكان األمر بالنسبة إليهم أن ينترصوا أو ميوتوا

 

 لذي بدأت فيه معركة سوق أهراساملكـان ا
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 سالح الجـو، والتصـقت القوتـان ببعضـهام، واسـتعمل حيدوخالل اليومني األولني، 

السالح األبيض، وسقط الكثري من القتىل يف الجانبني، وذلك بناء عـىل توصـيات وأوامـر 

 . يوسف لطرش قائد املعركة بالنيابة

الـذين يـديرون املعركـة بـأن قـوات يف اليوم الثالث، وعندما تأكد لدى املسـؤولني 

العدو متمركزة بالقرب من املكان الذي يتواجدون فيه، وترتبص بهم الدوائر، تقرر شن 

 كيلـومرتا، متتـد إىل 50هجوم كبـري يشـمل مسـاحة واسـعة مـن األرض بلغـت حـوايل 

ّتيفاش، ويف هذا اليوم والذي يليه تعرض جيش التحريـر إىل هجـوم كبـري شـنه طـريان 

ِ، ومل يقهم من غاراته الكثيفة سوى حلول ظالم اليوم الرابع، ومتكنـوا مـن بلـوغ العدو ِ َ

 . قمة جبل ملساخطة

يف اليوم الخامس من املعركة، تم اكتشـاف موقـع يوسـف لطـرش، عنـد اسـتعامله 

لجهاز اإلرسال، طالبا القيام بعملية إلهاء وتضليل مـن الجهـة الثانيـة للخـط املكهـرب 

 .الشائك

 . نفس اليوم، سقط البطل تحت طلقات قذائف الطريانوبعد ظهر 

ذهبت إىل املوقع الذي استشهد فيه لطـرش ورجالـه، : يف اليوم السادس يقول سامل

ّواسرتجعنا الجرحى، ودفنا املوىت، وقد وجدوا صعوبة يف التمييز بـني املـوىت مـن جهـة 

هم هـي الصـليب وكانـت العالمـة التـي متيـز بيـن. العدو واملوىت من جهة املجاهـدين

 . والسلسلة التي يضعها الفرنسيون يف أعناقهم

حاول العدو تطويق من بقي من املجاهدين أحياء، ففشلت العملية بسبب تبديل 

 . املواقع
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 . ويف اليوم الثالث من شهر ماي بدأت املعركة تخمد قليال، والطوق بدأ ينحل

بـدأ العـدو يسـحب لقد شعر العـدو بالتعـب، كـام شـعر املجاهـدون أنفسـهم، و

وحداته الثقيلة، وأخذ املجاهدون مع ذلك االنسحاب يجمعون بعضهم، بعد أن كـانوا 

مبعرثين، ومل يبق إال بعض املروحيات وطائرات االستطالع تجوب األجواء فوق منطقة 

 . املعارك

يف نهاية املعركة، تم حرص القتىل والجرحى من املجاهدين، وكان عدد القتىل كبريا، 

الجرحى فقد بلغ عددهم مائة وأربعني، إصـاباتهم تختلـف مـن مجاهـد إىل آخـر، أما 

 . ّوقد تم وضعهم يف مالجئ محصنة

قـد أنـزل هـو اآلخـر بأن جيش التحرير، رغم ما لحق به مـن خسـائر، : يقول سامل

ّخسائر بالعدو، قياسا مبا تم غنمه من األسلحة، هذا السالح بعضـه تـم تـدمريه لعـدم  ّ

تحرير عىل حمله، والبعض اآلخـر اسـتبدله املجاهـدون بسـالحهم الـذي قدرة جيش ال

 . نفذت ذخريته

بلـغـت خـسـائر ـجـيش التحرـيـر ـحـوايل ـسـتامئة قتـيـل، ألن املعرـكـة ـجـرت يف أرض 

 . مكشوفة وضد عدو يفوق املجاهدين عددا وعدة

ّأما األرسى فيعدون عىل األصابع، وذلك ألن رجال جـيش التحريـر يفضـلون املـوت 

 . االستسالم أحياءعىل 

إىل األماكن التـي شـهدت املعـارك، ) كام يقول سامل(يف نهاية املعركة، أرسلنا دوريات 

ّللبحث عن الشهداء والجرحى، فوجدنا الكثري من األمـوات الـذين مل يـدفنوا، فـدفناهم، 

 والقليل من الجرحى فأسعفناهم، بعضهم شفي، والبعض اآلخر استشهد الحقـا، ومل يـنج 

 



 
144 

anv

 مـن كتيبـة 18 مجاهـدا، مـنهم 90 إىل 80جنود الفيلق إال عدد قليل، هم حـوايل من 

 هـؤالء استشـهد فـيام بعـد يف معـارك تكـررت بعـد املعركـة نسامل جيليانو، البعض م

 .  يوما20الكبرية بحوايل 

واستشهد جميع املسؤولني يف الفيلق، ونوابهم، ومل ينج منهم سوى الذين عادوا إىل 

 . ريس، وهم محمد لخرض سريين، وعيل باباي، ودرايعيةما وراء خط مو

وبناءا عىل التكليف الذي تلقاه سامل جيليانو من قبل قائـد الفيلـق محمـد لـخرض 

سريين، أخذ سامل عىل عاتقه مسؤولية إعادة تشكيل الفيلق، وبعثه من جديد، فسـلك 

 : يف سبيل ذلك ما ييل

قبـل معركـة سـوق أهـراس، جمع كل املجاهدين الذين يتواجـدون بالقطـاع  )1

  مجاهدا40وعددهم حوايل 

ّتجنيد أعداد ال بأس بها من املدنيني، من أبناء الجهة، وقد شجعه عىل ذلك ما  )2

 60توفر لديه من السالح الذي غنمـه مـن معركـة سـوق أهـراس، وقـد بلـغ عـددهم 

 مجاهدا 

،  مجاهـدا، شـكل مـنهم فيلقـا صـغريا150وقد متكن سامل من جمع مـا يزيـد عـن 

تحصن به يف املنطقة الرابعة، وخاض بهم معـارك كثـرية، وانـترص بهـم يف أغلـب تلـك 

...  ذلك الجيش محمد الصغري عىلّوبعد حوايل سنة استدعي إىل تونس، وعني . املعارك

 . ينوبه عيل انواورية، ونقل إليهام كل الصالحيات

مـن ) 1ل الـرقم تحمـ(ّوبعد إعادة تشكيل الفيلق الرابع، عد ذلـك الفيلـق كتيبـة 

 . كتائب الفيلق الجديد
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  1959شهر جوان :  معركة سيدي سامل أو عبور حيدوش-2

ّقبل محاولة العبور، كان البد من استكشاف الطريق، وإيجاد ثغرة يف األسالك التي 

 . ّأقامها العدو، وتحديد الوجهة التي سيتخذها حيدوش ورفاقه

جيليـانو، الـذي تحـرك مـن وادي بغلـة عـىل  سـامل 1ّوقد توّىل هذه املهمة املـالزم 

 مبهمة فتح الطريق، متجها إىل ضـواحي بـن مهيـدي، وهنـاك اكلفمالحدود التونسية، 

ّانضم إليه جنان ملجد املسؤول السيايس لتلك الجهة، وتشكل من الجميع فريـق عمـل 

حديـد كام يقول سامل جيليانو، بدأت مهمته يف اجتامع التأم بالشط، والذي تقرر فيـه ت

 . نقطة العبور، وهي جرس سيدي مبارك

ِبدئ بالعمل،   فتح ثغرة يف أسفل الجرس، انتهت األشغال به بعد ثالثة أيام، ثم ّوتمُ

ّأعدت القوارب املطاطية، التي تم استقدامها من عنابة، وأخـرى مـن نبـات الخـس  ّ ...

 رحلـة أي وسريت دورية عىل سبيل التجربة، حـددت خاللهـا املـدة التـي ستسـتغرقها

دورية، سواء كانت لحيدوش أو لغريه، أكمل املهمة خالد نـزار وفريقـه، بعـد أن متـت 

 ... املرحلة األوىل منها تحت قيادته دامئا 

 تلقينا األمر بالعمل عىل متكني وحدة يزيد 1959يف شهر جوان : يقول خالد نزار 

دة حيدوش من  رجل موزعني عىل مجموعتي كومندوس، األوىل بقيا100عددها عن 

الوالية الثالثة، مكلفا بنقل أجهزة اإلرسـال ومبلـغ كبـري مـن املـال، والثانيـة بقيـادة 

اـسـتنفر خاـلـد . دـعـاس لزـهـر، ومهمتـهـا مـصـاحبة حـيـدوش حـتـى منطـقـة القباـئـل

 اجتاز املغاوير العوائق األوىل، واملتمثلة يف خط موريس، ويبقى ... مجموعة النخبة 
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تم ) أخفق معظمها(وبعد عدة محاوالت . سيبوس العائق األكرباجتياز نهر بوناموسة و

االجتامع بحيدوش ودعاس لزهر، وعرض علـيهام اقـرتاح يتمثـل يف اختيـار مـن يجتـاز 

 . األول، فأرص حيدوش عىل العبور

 رجـال، اقـرتب 60تم إعادة تنظيم مجموعة حيدوش، والتـي يبلـغ عـدد عنارصهـا 

 حتى الغـروب، ومـع حلـول الظـالم، بـدأت عمليـة هؤالء من نقطة العبور، واسرتاحوا

 . العبور، وكانت متعبة فعال، وكاد البعض من هؤالء أن ميوت غرقا

كانـت مجموعـة حيـدوش يف الضـفة ) 1959 جـوان 24(عند الساعة التاسعة لـيال 

األخرى من النهر، ومن املفرتض أن فرقة حيدوش أصبحت مبنجى عن كل ما ميكـن أن 

وتحضـريها للحـاق  لـذا فـإن النخبـة انشـغلت مبجموعـة دعـاس، يحول دون مرورها،

فـإذا بنـا، وحـوايل الرابعـة : يقول خالد نزار–وبينام هم عىل ذلك . بحيدوش وجامعته

 حسب خريطة هيئة األركان، الحظنا عربات محملـة 43والنصف مساء، ومن املنطقة 

يني آخرين منهمكني بالجنود واقفة عند مدخل الجرس، والحظنا بواسطة املنظار عسكر

 أنه اكتشاف بسيط للعبـور الـذي تـم البارحـة، غـري أن مـا -خطأ–يف األسفل، اعتقدنا 

 . ّتخبئه األمور كان غري ذلك

املجموعة أرشقت عليها الشمس قبل أن تصل إىل هدفها، ومل يكن باإلمكان العودة 

رائهـا وادي إىل الوراء أو االنسحاب، لذلك متركـزت يف مزرعـة مشـجرة محصـنة، مـن و

ّسيبوس، ثم نظمت مواقعها الدفاعية، ووضعت مخطط خروجها من امليدان، وحفـرت  ّ

ّالخنادق، ألنها تدرك ما ينتظرها مـن عتـاد حـريب متنـوع، واسـتعدت ملواجهـة العـدو 

 . استعدادا كامال
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أما العدو الذي اكتشـفها، فقـد انرصف منـذ رشوق الشـمس ملتابعـة البحـث عـن 

 . تتواجد فيه ساعة السادسة تقريبا أمكن تحديد املوقع الذيآثارها، وحوايل ال

توجهت القوات الفرنسية عند املكـان، فبـدأت املعركـة بـإطالق مغـاوير حيـدوش 

نريانهم تجاه تلك القوات، وكانوا ميلكون أسلحة حديثة جيـدة، فأسـقطوا الفـوج األول 

 . منهم، واضطرت القيادة الفرنسية أن تعطي أمرها بالرتاجع

بدأ القصف املدفعي الثقيل عىل اختالف أنواعه، واستمر من الثامنة صـباحا حتـى 

العارشة، رشعت القيادة يف توجيـه الهجـوم ضـد مواقـع كومنـدوس حيـدوش، وكانـت 

 . القوات الفرنسية املهاجمة تتكون من عدة صفوف

ّاألول يتكون مـن الحـرىك، والثـاين مـن اللفيـف األجنبـي، الثالـث جنـود مظليـون، 

ّوبعدهم باقي الصفوف، بينام تركز القصف عـىل مـؤخرة املجاهـدين إلرغـامهم عـىل 

 . ّالتقدم، حتى يكونوا لقمة سائغة يف فم العساكر الربية

تـقـدمت الـصـفوف، وكـلـام تـقـدم منـهـا ـصـف حـصـدته ـنـريان املجاـهـدين حـصـدا، 

 . واستمرت موجات الهجومات ساعتني دون أن تحقق أي نتيجة

لمغاوير، بعـد إخـالء املنطقـة مـن املـدنيني، فأسـقطت ثـالث عاود العدو قصفه ل

 . ، والثالثة طائرة استطالعT6، والثانية من نوع B26طائرات، واحدة من نوع 

) فرنسـيني وجزائـريني(وقد شوهدت هذه الطائرات من قبل املدنيني 

 وبعد هذا القصـف الجـوي، عـادت القـوات الفرنسـية إىل . وهي تسقط
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 آخر، لكن جنودها من اللفيف األجنبي رفـض التقـدم رغـم إعـدام تنظيم هجوم بري

 . أربعة منهم

عاود القصف الجوي، وآلخر مرة، واستعملت الغازات الخانقة، ومتكنـت مـن قتـل 

 .  مجاهدا33عدد كبري من املجاهدين بلغ عددهم 

 سيارة إسعاف تكلفـت 14أما خسائر الفرنسيني فقد كانت كبرية، حيث تم إحصاء 

 عسكرية، وأربعة مدنية، كام خصصت ثالثة طـائرات عموديـة 10 الجرحى، منها بنقل

ورغـم خسـائر . لنقل الجرحى، وست حـافالت كبـرية مـن نـوع جـيميس لنقـل املـوىت

 نصـف القافلـة، فـإن هـذه املعركـة ناملجاهدين يف هذه املعركـة، بفقـدانهم أكـرث مـ

 جيش التحرير يظل دامئا سـيد البطولية أكدت مرة أخرى ومبا ال يدع مجاال للشك بأن

والـذي يزيـد مـن . املوقف، وأن املستقبل للثورة الجزائرية التي ستحقق النرص األكيـد

أهمية هذه املعركة أنها تأيت يف فرتة تزعم فيها فرنسا أنها عـىل وشـك تهدئـة الجزائـر 

 . الثائرة، وأن كل املشاريع التي طرحها ديغول مآلها الفشل

 : حمد بن رشيـف معركـة عبـور أ-3

وصل أحمد بن رشيف، القائد املستقبيل للدرك الـوطني، قادمـا مـن منطقـة عبـد 

الرحمن بن سامل، وبها حرض الهجوم الشامل لوحداتها، وكان وصوله مفاجئا، وضـع بـه 

 . املسؤولني أمام األمر الواقع

 قلـة إن هذه الطريقة إما تدل عىل حذر شـديد، وإمـا عـىل: يقول اللواء خالد نزار

... ثقة عىل غرار تلك التي تدفع السابح إىل رمي نفسه يف املياه يف وقت غـري مناسـب 

 . خوفا من املياه
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لقد أصبح الفاضل بوطرفة أمام األمر الواقـع، لقـد فشـلت املحاولـة األوىل، وخرس 

 . عددا من الرجال الذين التصقوا باألوتاد الكهربائية

ا يف ذلك الوقت، وبعد عـوديت مـن املهمـة التـي كنت غائب: يقول اللواء خالد نزار 

 كيلـومرتات، وعلمـت أن 8كلفت بها أرسعت إىل مركز القيادة الذي يبعد عني حـوايل 

 . بن رشيف كان نامئا ساعتها

اتصلت بأحد املرافقني لنب رشيف ومعاونه، فرشحت له الطريقـة التـي ميكـن بهـا 

 . جتياز الخط أن يوكل إيل أمرهالوصول إىل النتيجة، وعليه إن أراد النجاة وا

أعطاين أحمد بن رشيف اإلشارة الخرضاء،فبدأت برسـم الخطـة، وجهـزت للعمليـة 

 . غيدوش، واألصنامي، وعيواز، وزمويل: فريقا من الخرباء منهم 

ين، يعرفون املنطقة معرفة جيدة، وطلبت منهم أن يرافقوا دكام اخرتت ثالثة مرش

 .  بعد اجتياز الخط األخري من موريسبن رشيف، وأن ال يرتكوه إال

طلبت من بن رشيف، عند اجتياز الخط، أن يتجه فورا إىل جبل بوعباد، ألن الجبل 

 . سيسمح له يف حال االشتباك مع العدو أن يصمد حتى هبوط الليل

األصـنامي ومغـاويره وبـن عـيىس، واتبعـتهم : تقدم الخرباء الذين أنجزوا تقريرهم

ا الطريق إىل مرحلتني، بسبب التعب الذي أضحى عليه بن رشيف فرقة رجايل، وقسمن

وكان من املفروض أن يجتاز بن رشيف ورفاقه خط مـوريس السـاعة الحاديـة ورفاقه، 

 عرشة ليال، إال أنه مل يتقيد بالتوجيهات التي قدمها له خالـد، وعنـد خـط شـال وأثنـاء 
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ى إىل جبل بوعباد، وكان لديـه مرور دورية التمشيط انبطح أرضا، بدل أن يرسع الخط

 . الوقت الكايف لذلك

اعتقد بن رشيف أنه لن تطاله عملية التمشيط، ثم يعود إىل مواصلة سريه، غري أن 

 . األمر ليس كذلك، لقد اكتشف املكان، وتم االشتباك مع املجاهدين ابتداء من الصباح

كان من بينهم مسؤوال استشهد الجزء األكرب من عنارصه، والبعض اآلخر وقع أسريا، 

 . ّعاىن الكثري من هذه الرحلة، لقد رفع يديه، واستسلم للجيش الفرنيس، وتم أرسه

 عنرصا، فأخرجه من املأزق 15تزامن هذا مع مرور بوشقوف مع مجموعته البالغة 

الذي هو فيه، وأوصله إىل جبال بني صالح، وبهـا قىض ثالثـة أشـهر قبـل أن يسـتأنف 

 .خط الثاينرحلته، ويتخطى ال

مل يتمكن بن رشيف من الوصـول إىل الواليـة الرابعـة، فقـرب سـوق الغـزالن وقـع 

أسريا، وحكم عليه باإلعدام برسعة فلم ينّفذ، ألن وسائل اإلعالم الجزائريـة والتـي كـان 

ّ يزيد، نشطت وشنت حملتها لصالح األسري، فظّل قابعـا يف السـجن محمد: عىل رأسها 

 . إىل غاية االستقالل

 :  معركة عبور سامل جيليانو إىل تونس-4

بدعوة من قيادة القاعدة الرشقية، عزم سامل جيليانو عىل السـفر، وقبـل ذلـك قـام 

توجـه . رعاندبعملية مسح للطريق الذي سيسلكه، وكان ذلك الطريق هو منطقـة الـ

رعان يف اتـجـاه درعان، وـقـرر أن يقـطـع عـنـد الـقـرب ـمـن القنـطـرة، مـخـرج اـلـدإىل اـلـ

 . باسالبس
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 املكان الذي دارت فيه معركة العبور عند سفح جبال بني صالح

  قرب الذرعان بقيادة سامل جيليانو

ن ال الـذي:  رجـايل، وقسـمتهم إىل قسـمني عند ضيعة بيجـة، اسـتنفرت: يقول سامل

يحملون السالح، والحاملني للسالح، فقدمت الذين يحملون السالح، ورشعت يف عملية 

 : نحو اآليتالعبور عىل ال

أمرت اثنني من رجايل بأن يأخذا موقعهام عىل الطريق الذي كانت تتحرك فيه  )1

 أـملـان، وعـنـد تـقـاطع 30والـثـاين ، 24دبابـتـان، ذهاـبـا وإياـبـا، أـحـدهام يحـمـل رـشـاش 

 . الدبابتني وأخذ كل واحدة االتجاه املعاكس يبدأ إطالق النار

وعة التي ال تتـوفر عـىل السـالح ّ تقرر، وناديت عىل املجمامبدأ إطالق النار ك )2

 . الجهة األخرى فأمرتها بالرشوع، وبالرسعة القصوى، يف العبور إىل

 أمرا بالعبور للمجموعة الثانيـة والتـي تتـوفر عـىل السـالح، وتوغلنـا أعطيت )3

 . داخل أشجار الربتقال متوجهني إىل جبال بني صالح



 
152 

anv

 

 بالقرب من جرس الذرعان البساتني التي سلكها العابرون بعد قطع األسالك 

 

 نقطـة العبور قرب جرس الذرعـان 

عنـد الـجرس الـذي (وعند اجتيازنا لتلك البساتني، واقرتابنا من جبال بني صـالح 

اصطدمنا بقوات كانت تقيم ) يقام حاليا عىل الطريق السيار بني شيحاين والبسباس

ابقتنا إىل تلك النقطة، يف ضيعة بالقرب من منطقة العبور، ومل نكن عىل علم بها، س

 كلـم مـن خـط مـوريس الـذي 1وعند خط السكة الحديدية الذي يبعد حـوايل 

 عربناه، رأيت نارا تنبعث من سيجارة أحد العساكر، ومل يكن يفصل بيني وبينهـا 
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 . انبطحوا برسعة: ّ أمرا للجميع وبصوت عال تعمدته أعطيتإال شجرة، 

ه باملثل، صـحت يف جنـودي كمـن يقـود فيلقـا، انطلق الرصاص يف اتجاهنا، فقابلنا

 1الكتيبـة : عن مييني، والسبتي الصـلم عـن يسـاري قـائال ) فيض الرمول(وجواد عيل 

ميينا، والثانية يسارا، والثالثة انصب املدافع، والرابعة نفـس اليشء، يف الوقـت الـذي ال 

 .  جنديا45أملك فيه إال 

اكر، فوجهوا أسـلحتهم جميعـا نحـو بعثت الرعب والخوف يف صفوف أولئك العس

 ... املكان الذي يتعاىل منه الصوت الذي يحرض عىل القتال، ويوجه الجيوش 

أصيب عيل جواد املدعو فيض الرمول بسبع رصاصـات متـواترة، إحـداها اخرتقـت 

 منهـا يف حـزام الـذخرية، والسـابعة 5بطنه وخرجت من الجهة األخرى، بينام استقرت 

تقرت داخل علبة الشمة، انتبه إليها جواد عـيل بعـد خمسـة أيـام كرست الصفارة واس

 . وأخرجها

 

 -الواقف–املكان الذي جرح فيه فيض الرمول 
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توقف الرضب وانسحب العساكر، ورشع جيش التحرير يف التحرك نحو جبـل بنـي 

 . صالح يحملون جريحهم

مـد املجاهـدون تجدد اللقاء بهؤالء العساكر عند أقدام جبل بني صالح، عنـدما تع

 . مناوشتهم قصد إبعاد أنظارهم عن مكان تواجد الجريح الذي تم إخفاؤه

ّميزهـا التعـب ّتوغل املجاهـدون يف جبـال بنـي صـالح، يف ظـروف سـيئة للغايـة، 

 . والجوع، وتقطع حذاء سامل جيليانو قائد العبور

ودة إىل اء فوج من كتيبة الصـادق رفـاس، تكفـل بـالعقويف جبال بني صالح، تم الت

الجريح والتكّفل به، لقد قدمت له اإلسعافات األوليـة، وأرسـل إىل الكـاف أيـن عـولج 

 . عىل يد منتوري بشري وشفي متاما

  1958أكتوبر :  أو معركة عبور الفيلقني الخامس والرابعف معركة بوخند-5

 تحركت القوات املشكلة للفيلقني من الحدود التونسية يف اتجاه جبال بنـي صـالح،

، وكان يف استقبالها قائد الفيلق الثاين عبـد الـرحمن 1958 أكتوبر 8التي حلت بها يوم 

الفيلق الرابع سيتوجه إىل غرب سوق أهراس، أما الخامس فـيمأل جبـال بنـي . بن سامل

الكتيبـة : صالح وأوالد بشيح التي مل يبق بهـا إال كتيبتـان تابعتـان للفيلـق الثـاين هـام

 .  سادسةالخامسة، والكتيبة ال

رير القافلـة، لكنهـا محاولت وحدات تابعة للفيلقني فتح ثغرات يف خط موريس لت

 . وجدت املعابر محروسة، فعادت من حيث أتت
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، أعادت املحاولة مرة أخرى، فوقعت يف اشـتباك مـع العـدو 1959 أكتوبر 9يف يوم 

 . يف وادي سودان، ومزرعة فيليكس

، فت بعض الوحدات متركزت يف جبـل بوخنـد، كان1958 أكتوبر 10ويف صباح يوم 

 . ألن الفجر قد الح، وال ميكن مواصلة السري

 . أما العدو فقد اكتشف هذه الوحدات، واستنفر قواته من جميع الجهات

وبعد طلوع النهار، رشعت الطـائرات يف عملياتهـا العسـكرية، مسـتعملة الغـازات 

ىل ميدان املعركـة، ومل يبـق أمـام جـيش السامة، وقنابل النابامل، ثم تقدمت الدبابات إ

 . التحرير إال الصمود وخوض املعركة

بدأت املعركة حوايل الساعة الثامنة صـباحا، واسـتمرت حتـى الليـل، أسـفرت عـن 

:  جنود الفيـالق الثالثـة ن مجاهدا م12استشهاد قائد الفيلق الخامس الطيب جبار، و

خسـائر العـدو فلـم تحـدد، واألكيـد أن أمـا . الثاين، الرابع والخامس، وجرح عدد آخـر

ّاملعركة أسفرت عن قتىل وجرحى حملتهم طائرات هيليكوبرت حطت عدة مرات، قرب  ّ ّ

عـدما بعـادت القـوات املحـارصة إىل الحـدود، . بوحجار، كام أسـقطت طـائرة واحـدة

 .فشلت يف العبور، ومل يبق بالناحية إال الكتيبة الخامسة والسادسة
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 : ليـات كبيـرةمنـاذج من عم

مثل هذه العمليات كثرية، وال ميكن حرصها أو اإلتيان بها، وسأكتفي بـنامذج منهـا 

 : للتدليل عىل الدور العسكري الهام الذي لعبته القاعدة الرشقية يف هذا املقام، وهي

 1956 مارس 6: عمليـة البطيحـة-1

هـي معركـة املالحقـة األوىل هي معركة الفـرار، والثانيـة : وهي معركتان ال واحدة

 . واالنتقام من الشعب األعزل

 يف حدود الساعة الحادية عرشة لـيال، بإجهـاز رفـاق 1956 مارس 6تبدأ األوىل يوم 

بن سامل عبد الرحمن عىل ضباط وجنود الثكنة الفرنسـيني والقضـاء علـيهم، ثـم فـتح 

، رفقـة مجموعـة الثكنة أمام أفواج املجاهدين الذين كلفوا مبهمة الهجوم عـىل املركـز

 . من املسبلني ببغالهم وحمريهم وخيولهم، لنقل محتويات املركز من السالح والذخرية

بـن سـامل عبـد الـرحمن، : ّ مجنـدا مـنهم110وقد أسفرت هذه العملية عـن فـرار 

 وغريهم... ر، عثامن معنرص يعوارشية محمد الطاهر، يوسف لطرش، عيل بوخذ

بس، وأدوية ومواد غذائيـة، وحـرق الثكنـة ومـا وغنم أسلحة وذخرية، وأغطية ومال

 . بها من عتاد عسكري

ّوتبدأ الثانية أثناء عملية املطاردة، حني تفطن العدو املتمركـز يف الثكنـات القريبـة 

 . سوق أهراس، وسدراتة، واملرشوحة، لفرارهم، وتقرر مالحقتهم: من املركز مثل
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اسـتعانت بطـائرات استكشـافية، وقد خرجت القوات الفرنسية من تلك املراكـز، و

ّ، وطـوق 1956 مـارس 7وتم اكتشاف أماكن الفارين حوايل الساعة الواحـدة مـن يـوم 

نقص يـّ وجوا، وبدأت املعركـة بـني قـوتني ضـاربتني، ال ّااملكان، ورضب عليه الحصار بر

أسـفرت العمليـة . إحداهام إال السالح الجوي، واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل

 . ائر كبرية يف صفوف العدو، ما بني قتيل وجريح، من بينهم ضابط برتبة عاليةعن خس

مون إىل مدارش ت شهيدا، ين365 مجاهدا، وعدد كبري من املدنيني فاق 34واستشهاد 

 . كثرية منها املاجن، وملحاية، وأوالد بالشيح، ولعوايد

وارة، وقبل تنفيـذ مبشتة البسباسة، دوار الده: يقول جبار مربوك –تم جمع هؤالء 

اإلعدام الجامعي يف حقهم، طلب الذين سيعدمون من شيخ الجهة الـذي كـان واحـدا 

ّمنهم، وهو جبار محمد بن البخاري، أن يؤذن لهم جامعيا، فكان لهم ذلك، وقد رددوا 

ّاألذان معه، األمر الذي أثار حفيظة العدو، فعجل بإعدامهم، وتم حرقهم بالبنزين ويف . ّ

 . ّ تم دفنهم يف مقابر جامعية شارك فيها الجيش والشعبوايلاليوم امل

الدهوارة، ويحتفل كل عام إلحيـاء : وبعد االستقالل، نقلت رفاتهم إىل مقر البلدية 

 . تلك املناسبة التي أصبحت محل فخر واعتزاز
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  - الدهـوارة -مقبـرة الشهداء 

ّحة تعد حدا فاصال بني ما قبلها ويإن عملية البط ّلقـد عـززت صـفوف . مـا بعـدهاّ

وأن الكثري ّاملجاهدين مبجندين جدد حازوا عىل تدريب عال، وميلكون أسلحة وذخرية، 

: ّمن هؤالء أصبحوا ضباطا يف القاعدة الرشقية، ولعبوا دورا هاما يف تاريخ الثورة، منهم

 . ثامن معنرصععبد الرحمن بن سامل، ومحمد الطاهر عوارشية، ويوسف لطرش، و

  1956جوان :  الهجوم العام بقيادة شوييش العيساين-2

استهدف مراكز العدو ومنشآته االقتصادية يف كل مـن بوثلجـة، والريغيـة، وبحـرية 

 . العصافري، وبن حامنة، ومحطة ضخ املياه إىل عنابة، وبوقالز

بدأ الهجوم عىل الساعة التاسعة ليال، ودام ساعتني ونصف، رافقتـه عـدة عمليـات 

قطع أسالح الهاتف، وتدمري الجسور، وأنابيب املياه : قام بها مواطنون شملت تخريب 

 . الصالحة للرشب والرابطة بني بوثلجة وبحرية العصافري وعنابة
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ّوكرد فعل عىل هذه العملية، لجأ العدو  إىل االنتقـام مـن املـدنيني قـتال -كعادتـه–ّ

 . وتعذيبا

  1957 أكتوبر 20:  واملرشىوعني الزانةالهجوم العام عىل الزيتونة -3

ت قيادة القاعدة الرشقية أمـرا بالقيـام بهجـوم شـامل الحـتالل مراكـز العـدو عطأ

 . الفرنيس، وعىل كل قائد فيلق أن يختار املركز الذي يرغب يف احتالله

 .  بداية للهجوم1957 أكتوبر 20تم التنسيق بني الفيالق الثالثة، وحدد تاريخ 

 : الزيتونة الهجـوم عىل مركز -أ

: أسندت مهمة احتالله إىل الفيلق األول بقيادة شوييش العيسـاين، وكانـت نتائجـه 

القضاء عىل عدد معترب من العساكر، من بينهم ضابط برتبة رائد، وفرار البـاقي مـنهم 

 . ّوقد رافق هذه العملية ثالثة من الصحفيني، صوروا جميع مشاهدها. إىل خارج املركز

جاهدين فقد استشهد عدد معترب منهم، مـنهم بوتلـة قائـد فـوج يف صفوف امل أما

 . األلغام

 :  الهجوم عىل مركز عني الزانة-ب

بقيـادة عبـد الـرحمن بـن سـامل، وكانـت نتائجـه أسندت مهمته إىل الفيلق الثـاين، 

 . كز احتالال كامال، وإنزال خسائر فادحة يف صفوف العدو، وعتاده العسكريراحتالل امل
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صول نجدات من كل الجهة، وتهاطل قنابل املدفعيـة الثقيلـة مـن جميـع ونظرا لو

 . االتجاهات، مل يتمكن جيش التحرير من غنم األسلحة التي امتأل بها املركز

 :  الهجوم عىل مركز املرشى-ج

: أسندت مهمة احتالله إىل الفيلق الثالث، بقيادة الطاهر الزبريي، وكانـت نتائجـه 

تالال كـامال، وتـدمريه عـن آخـره، وقتـل جميـع مـن فيـه، وأرس احتالل مركز العدو اح

اـلـبعض اآلـخـر، واالـسـتيالء ـعـىل ـمـا فـيـه ـمـن الـسـالح، وـعـودة جمـيـع املجاـهـدين إىل 

 . قواعدهم ساملني

  1958 جانفي 11:  معركـة الواسطـة-4

 .واخسببها االنتقام ألبناء الجزائر من الالجئني الهاربني إىل الحدود، واملقيمني يف األك

قاد العملية موىس حواسـنية قائـد الفيلـق الجديـد، وأرشف عليهـا الرائـد الطـاهر 

ّعنـدما تزايـدت شـكاوى الالجئـني فكـرت يف األمـر، : الزبريي الـذي يقـول يف مذكراتـه

 . ّواتخذت قرارا مبهاجمة الفرنسيني دون إخطار قيادة القاعدة الرشقية

 محكـم، وتوجيـه رضبـة قويـة ّاتفق الزبريي ومـوىس حواسـنية عـىل نصـب كمـني

ّللفرنسيني، بدل الهجـوم ورضب الحيطـان، وهيئـت ثالثـة فصـائل مسـلحة، ودعمـت  ّ

 . قياداتها بثالثة قادة آخرين

 . الفصيل األول يقوده العيايش حواسنية، يسنده بغدوش عياش

 . الفصيل الثاين يقوده حمة لولو، يسنده بن عاللة
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. نهـر، يسـنده مصـطفى الـوهراين: املـدعو الفصيل الثالث يقـوده صـالح مسـادي 

 ة واملناطق الحدودي28متركزت الفصائل بجبل الواسطة، عىل الطريق الرابط بني املركز 

ّوعنـد مـرور عسـاكر الكتيبـة الفرنسـية وسـط الغابـة تـم التي يتجمع بها الالجئـون، 

 . إمطارها بوابل من الرصاص، وقصف بقذف الهاون

 آخـرين، 5 آخـرين بجـروح، وأرس 10جنديا، وإصـابة  11أسفرت العملية عن قتل 

 . ولوال تدخل الطريان الفرنيس ألبيدت الكتيبة بكاملها

ّإعالميا، وكانت مادة دسـمة، قبـل أن يـتم إطـالق رساحهـم استغلت قضية األرسى  ّ

 . 1959شهر أفريل 

  1958فيفري : معركة الكاف لعكس-5

ث، وتحت إمرته كتيبتان، إحداهام بقيادة بقيادة الطاهر الزبريي، قائد الفيلق الثال

حمة غليس، والثانية بقيادة السبتي بومعراف، كانتا قد وصلتا إىل جنوب غـرب سـوق 

 . أهراس، لدعم الكفاح هناك

ّبدأت املعركة مبنطقة البطيحة، ثم امتـدت عـىل مسـاحة تفـوق عرشة كيلـومرتات 

حيل، ودامـت سـبعة أيـام، دي الشحم، العوايد، صفاامربعة، وشملت الكاف لعكس، و

شاركت فيها الطائرات املقنبلة، والحاملة للعساكر، وقوات برية مـن اللفيـف األجنبـي 

 . والحرىك

وكان القصف بجميع أنواع األسلحة، لتلك األحراش والغابات التـي 

يتحصن بها جيش التحرير، عنيفا، اسـتعملت معـه القنابـل الحارقـة 

  يف معركـة كالسـيكية مبـارشة، قصد إرغام املجاهـدين عـىل الـدخول
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ّكـر وفـر(غري أن اسرتاتيجية جيش التحرير اعتمدت عـىل حـرب العصـابات  وتجنـب ) ّ

الدخول يف مواجهة، والتحصن باألماكن الوعرة التي يصـعب عـىل اآلليـات العسـكرية 

 . الوصول إليها، واالبتعاد عن مرمى نريان الدبابات واملدافع

ة للطريان الذي حول غابات املنطقة إىل ركام أسـود، غـري وقد كان التفوق يف البداي

أن تصميم العدو عىل إبادة املجاهـدين يف تلـك املنطقـة، ودفعـه بـالفرق العسـكرية 

للحرىك من الجنوب يف قلب املعركـة، عمـل عـىل تحييـد الطـريان، وتحـول القتـال إىل 

ّملجاهـدين، ومكـنهم مـن ّاالشتباك باأليدي وباألسلحة البيضاء، األمر الذي سهل مهمة ا

 الرؤوس، منها عىل سبيل املثال حـريك حـاول االلتفـاف حـول مواقـع ناصطياد عدد م

ه فأردتـه هتـاملجاهدين، فعاجله قائد العملية الطاهر الـزبريي برصاصـة أصـابته يف جب

 . قتيال

وأثناء املعركة مرت بالقرب من مرسح العملية قافلتان محملتان باألسلحة قادمتان 

ونس، واحدة تابعة للواليـة الثانيـة، واألخـرى تابعـة للواليـة الثالثـة، فشـاركتا يف من ت

 . املعركة، ومتكنتا بعد املناورة من اإلفالت والتقدم إىل األمام

 شهيدا، من بينهم السبتي بومعراف، والرشيـف 250أما خسائر املعركة فقد بلغت 

روكول، قتـل : رتبة عقيد، يدعى  عسكريا فرنسيا، من بينهم ضابط ب170مالح، وحوايل 

 . بعد أن أسقطت طائرته العمودية التي كان يقودها لإلرشاف عىل سري العملية

 

 



 
163 

anv

  1958 جويلية 14: الهجـوم عىل مركز عني الزانة-6

يف الجهة الرشقيـة، ويضـم أربعـة مبـان يعترب هذا املركز من أهم املراكز الفرنسية 

 : هي

 )املريادور(مبنى املنارة  -

 بنى الكومندوس، وأغلبهم من اللفيف األجنبي م -

 مبنى القيادة الفرنسية  -

 )SAS(مبنى ضباط الشؤون األهلية  -

ونظرا ألهمية املركز، فقد قررت قيادة الجيش تنظيم هجوم قوي ضده، مع تنظيم 

بوحجـار، بـورسدوك، : عدة عمليات يف الوقت نفسه ضد كل املراكز القريبة منه مثـل 

 . هاعني الكرمة، وغري

 جويلية موعدا لتنظـيم الهجـوم، شـارك فيـه الفيلـق الثـاين والثالـث، 14ّحدد يوم 

 . تعززهام كتيبة للسالح الثقيل بقيادة عبد النور بكة، ومشاركة قايد صالح

 : تم الهجوم عىل املراكز األربعة يف وقت واحد عىل النحو التايل

 :  الهجوم عىل مركز ضباط الشؤون األهلية-أ

، 1959 جويليـة 14ور إشارة الهجوم يف الساعة الواحـدة مـن صـباح يـوم بعد صد

ّتصدى العدو للهجـوم، .  دقائق، ثم بدأ الهجوم10انطلقت نريان املدافع الرشاشة ملدة 

 . 24عيار   ملم، يدعمه مدفعان9مستعمال رشاش هوتشكيز 
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املجاهـدون استمر تبادل إطالق النار حتـى السـاعة الثالثـة إال ربـع، وآنـذاك قـام 

باالنقضاض عىل الفرنسيني، مستعملني البازوكا، وكرسوا بها مقاومة الفرنسيني، حتى مل 

يبق إال مدفع هوتشكيز، فـأمر قائـد الكتيبـة أحـد جنـوده بتـأمني حاميتـه ومشـاغلة 

وقـذف قنبلـة يدويـة، ) حيث يتحصن سـدنة الرشـاش(ّالرشاش، ثم تقدم نحو النافذة 

 . شاش وأسكتت نريانهتفجرت فقضت عىل سدنة الر

اندفع أحد املجاهدين، بأمر من القائـد، فـاقتحم بـاب املركـز الـرئييس، ثـم تقـدم 

... ّالصف الثاين الذي قـام بتـدمري األسـالك الشـائكة، زحفـا، حتـى تـم احـتالل املركـز 

وعندما تم تطويق املركز من كل جهاته، دخله املجاهدون، يف حني بقـي الصـف األول 

، بدأت عملية جمع 10 و 3انه، وبعد أن تم احتالل املركز حوايل الساعة متمركزا يف مك

الوثائق، وحمل الذخرية والعتـاد، والتـي كـان مـن بينهـا مـدفع هوتشـكيز، وصـندوق 

، أمـا بقيـة األسـلحة فقـد انصـهرت 29-24انية أرشطة من ذخرية رشاشـات مثذخرية، و

 . بتأثري الحرائق

صـاص، عـىل مجموعـة هامـة مـن الوثـائق كام تم الحصـول، مـن مكتـب مـدير ال

 . والصور، وجهاز راديو، ومسدس، وبندقيتني حربيتني، وكمية كبرية من األلبسة

 . أنزل العلم الفرنيس، ورفع مكانه العلم الجزائري

. تم إرضام النـار يف سـيارتني مـن نـوع جـيميس، وسـيارة جيـبويف طريق العودة، 

 . ستشهد اثنان فقط، وا7وحمل املجاهدون جرحاهم، وعددهم 
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 :  الهجـوم عىل املنارة-ب

 .  ملم57بعد صدور إشارة البدء، انطلقت نريان املدفع الرشاش، ومدفع عيار 

تـقـدمت دباـبـة يف اتـجـاه اـملـدفع الرـشـاش، وأـشـعل ـسـائقها الـضـوء يف وـجـه راـمـي 

 مـرتا، طلـب منـه 50ّالرشاش، ثـم تقـدم نحـوه، وحتـى مل يعـد يفصـل بيـنهام سـوى 

الم، فأجابه الرامي بدفعة من نريانـه، أشـعلت النـار يف الدبابـة، وانفجـرت، ثـم االستس

، وأعقبتها سـيارة بهـا أربعـة جنـود فتعامـل معهـا 56تقدمت مصّفحة فأحرقها مدفع 

 ... املدفع الرشاش، ودمرها، وقتل ركابها جميعا 

جـدوا وهكذا، وبني الفعل ورد الفعل، متكن املجاهدون من دخول قلب املبنـى، وو

 . جثث القتىل، وعىل رأسهم نقيب ومالزم أول

انتهت العملية يف الساعة الثالثة صـباحا، وبتـدمري املنـارة حـرم العـدو مـن فرصـة 

 . كشف املجاهدين الذين كانوا يهاجمون كافة املراكز

 :  الهجـوم عىل مراكز الكومندوس -ج

ـى إذا أعطـيـت إـشـارة ال ـا، حـت ـدأ احتـلـت مجموـعـة املجاـهـدين مواقعـه هـجـوم، ـب

املجاهدون بإطالق نريانهم، وكان املركز محاطا باألسالك الشـائكة، فـدمره املجاهـدون 

 دقائق حتى ظهر للمجاهدين أنه تم القضاء عىل قـوة 10بالبنقلور، ومل متض أكرث من 

العدو، فأرسعوا الحتالل املركز، فوجـدوا الحـارس مقتـوال، وعـددا معتـربا مـن الجثـث 

 . ن أصحابها يهرعون إىل املالجئ، فسبقتهم نريان املجاهدين وأسقطتهماملتناثرة التي كا
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حاول مدفع الرشاش التدخل، فدمره املجاهـدون، ثـم اسـتخدموا قـذائف البازوكـا 

يب املتصـاعد والـدخان إىل أن الـلــهلتدمري البناء املقابل لهم، وواصلوا زحفهم وسـط 

ـز ـوا املرـك ـ. اقتحـم ـن الوـص ـدو ـم ـود الـع ـض جـن ـن بـع ـاردهم متـك ـئ، فـط ول إىل املالـج

 . إىل أن تم تدمري املالجئ) األنريكا(املجاهدون، وقذفوهم باملتفجرات وقنابل 

فـوجئ املجاهـدون بطلـقـات مـدفع رشـاش وجهـهـا جنـد العـدو إـلـيهم مـن أـحـد 

 . املالجئ، فتم إسكاته عىل الفور

ّم انسحبوا، غنم املجاهدون ما وجدوه من أسلحة وعتاد، وصالوا وجالوا يف املركز، ث

 . ومل يصب منهم أي واحد إصابة قاتلة، باستثناء ثالثة جرحى كانت جراحهم خفيفة

 :  اقتحـام مبنى القيـادة-د

متركزت القوة املوكل إليها اقتحام املبنى يف أماكنها، وبعد صدور إشارة بدء الهجوم، 

ة، وانـدلعت أطلق املجاهدون نريانهم، وقـذفوا قنـابلهم عـىل مبنـى القيـادة الفرنسـي

النريان يف البناء، ومل يتمكن املجاهدون من اقتحامه، بسـبب إرضام النـار يف كـل جهـة 

 . منه

وملا مل يصدر أي رد فعل من جهة العدو، قـام املجاهـدون بتـدمري جميـع املالجـئ 

، كام التهمت النريان مخـازن الـذخرية، ومسـتودعات )هاف تراك(ّاملحصنة، ومدرعتني 

 .  ملم120اون عيار الوقود، ومدفع ه

 . وأبيد جميع من يف املبنى وعددهم ستني جنديا
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إن عملية عني الزانة تعـد مـن أهـم العمليـات التـي أظهـرت مـدى تطـور جـيش 

ّالتحرير خالل هذه املرحلة من الرصاع، سواء يف مجال استخدام األسلحة، أو يف التسلح 

 . نفسه، أو يف إدارة العمليات القتالية

ت قيادة العدو هذه الدروس، وكان لذلك أثره يف التحوالت الحاسـمة وقد استخلص

 . سواء يف مجال الرصاع العسكري أو الرصاع السيايس

 31/10/1959: معركـة بني صالح-7

، أرسلت قيادة الجيش، املقيمة ببني صالح، 1959 أكتوبر من عام 31يف صباح يوم 

يـة تحمـل أخبـارا مفادهـا وجـود دورية الستطالع تحركات العدو، فعادت هذه الدور

 جـنـديا يعـسـكرون يف الجـبـل املقاـبـل، 30وـحـدة ـمـن ـجـيش الـعـدو، تـعـدادها ـحـوايل 

 . وخيولهم مربوطة بالقرب منهم

ـان مبـعـرثين  ـة ـمـن االطمئـن ـانوا يف حاـل ـذين ـك ّتوـجـه املجاـهـدون إىل العـسـاكر اـل

 . ة بدء العمليةومتفرقني، فطوقوا املكان الذي يتواجدون فيه، يف انتظار إعطاء إشار

ومبجرد إعطاء تلك اإلشارة، انطلق رصاص املجاهدين الغزير بكثافـة عاليـة، أذهـل 

الفرنسيني وجعلهم ال يقوون عىل الرد، فلم يجدوا سوى الفرار، غـري أنهـم مل يتمكنـوا، 

ومـا هـي إال دقـائق معـدودة . فقد رصعتهم رصاصات املجاهدين وهم يحاولون ذلك

وا يف االنسـحاب، أى كان املجاهـدون قـد أنجـزوا مهمـتهم، وبـدحت)  دقيقة15حوايل (

 . ومعهم خيول العدو وأسلحته، تاركني وراءهم جثثا للقتىل من الفرنسيني
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وأثـنـاء الرشوع يف االنـسـحاب، ـقـدمت نـجـدات الـعـدو ـمـن ـكـل مـكـان، وـشـملت 

 واملطاردات، ، واملوران،B26طائرات : الطائرات املتعددة األشكال واألنواع واملهام، منها 

 . أخذت بإنزال قواتها فوق قمم الجبال)  طائرة18(وطائرات االستطالع، وهيليكوبرت 

تعرضت جبال بني صالح إىل قصف عنيف نجم عنه حريق هائل ألهب جبال بنـي 

 . صالح

مل ينث ال الحصار وال القصف جيش التحرير من أن يفتح ثغرات يف صفوف العـدو، 

 قتـيال يف صـفوف 65 رهيبة، أسقط خاللها جيش التحريـر يف معركةوأن يشتبك معهم 

 . العدو، حسب اعرتاف الضباط الفرنسيني

أما يف جانب جيش التحرير، فقد سقط سبعة مجاهدين شهداء أثناء عملية اقتحام 

 . صفوف العدو، وكانوا الجرس الذي عربه البقية من املجاهدين إىل شاطئ النجاة
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 :لقاعدة تستأثر بحصة األسد يف حرب استنزافية طويلةاملنطقة الشاملية ل

إن حرب االستنزاف يف هذه القاعدة كان آخر مرحلـة مـن عملهـا العسـكري، لقـد 

ّوحشـد قواتـه، وشـن هجومـا شـامال، أخـذ ) بنـاء الحـواجز(أكمل العدو اسـتعداداته 

، والزمـرد، املنظـار، والبسـاط، والرشارة، واألحجـار الكرميـة: تسميات كثرية قيمة مثـل 

 . والياقوت، والفريوز

شمل الداخل، والحدود، تحت قيادة شال، نتج عنه ضغط كبري سقط خالله الكثـري 

عمريوش، يس الحواس، وعرشات اآلالف من الشهداء يف جبال : من القيادات يف الداخل

ـار واألطـلـس البلـيـدي والحـضـنة وجيـجـل والـقـل  القباـئـل واـلـونرشيس وـسـعيدة وزـك

 . وراسواإليدوغ واأل

وعدد آخر مـن الشـهداء، وهـم يعـربون الحـواجز والحصـون الفرنسـية بالقاعـدة 

 . الرشقية

فبعد هذا الضغط يف الداخل والحدود، كان عـىل جـيش التحريـر أن يعيـد تنظـيم 

 . نفسه، بعد أن استوعب تلك الرضبات األوىل

حيـث ووسط نريان تلك العمليات، أعيد تنظـيم الجـيش عـىل الحـدود التونسـية، 

مبعـدل  (25شاميل وجنويب، وأنشئت فيـالق بلـغ عـددها : قسمت القاعدة إىل قسمني

تسـتجيب ملواصـفات العمـل وسـط تلـك الظـروف، تسـندها )  جندي لكل فيلـق600

ات مدفعيـة مجهـزة يـكتائب للسالح الثقيل، وقواعد لوجستية تؤازرهـا كتائـب وبطار

 .  ملم85 ملم ومدافع مبارشة عيار 120مبدافع عيار 
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 نأما عدد الجيش فقد تزايد برسعة، حيث تم ضم املنطقتني الخامسة والسادسة م

الوالية األوىل، وأدمجت العنارص املتواجدة يف املعسكرات التي تضم الجنـود القـادمني 

 . من الداخل

 . حدد العمل لكل فيلق وكتيبة، وكان انتشارها وفق اسرتاتيجية معينة

ية من القاعدة الرشقية حصـة األسـد مـن الفيـالق وهكذا كان حظ املنطقة الشامل

والكتائب، تجوب منطقة واسعة، يغلب عليها الطابع الجـبيل، تغطيهـا أشـجار كثيفـة، 

ّهي غطاء املجاهدين وفراشهم، متتد هذه املنطقة مـن بوحجـار جنوبـا إىل القالـة وأم 

 غربـا، أي جرس الطبول شامال، ومن الحدود التونسية رشقا إىل حدود القاعدة الرشقيـة

 . بن مهيدي

ّيف القاعـدة الرشقيـة، وبشـكل مـنظم ) حرب االستنزاف(انطلقت حرب العصابات 

وأكرث فاعلية، وتحملت املنطقة الشاملية منها العبء األكرب، وبرهن قادتهـا وجنودهـا 

ّعىل قدرتهم يف التصدي بنجاح لآللة العسكرية الجهنمية ّ . 

 طويلـة عـىل أولئـك القـادة وجنـودهم، 1962و  1959وكانت الفرتة املمتـدة بـني 

 . ّسببت آالما وجروحا كبرية، غري أن ما تحّقق خاللها ويف نهايتها كان هو األهم

 . ّلقد عجلت تلك الحرب بسقوط حلم فرنسا، ورحيلها األبدي من الجزائر

 أكرث مـن 62-59لقد أحىص الرائد الطاهر سعيداين خالل الفرتة 

 خاضـها ) جومات، كامئن، أعـامل تخريـبه( عملية عسكرية 120
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جيش التحرير باملنطقة، قادها رؤساء فيالق وكتائب وفصـائل، وأرشفـت عـىل بعضـها 

 أوت، أثناء 20 نوفمرب، 1: ّيف مناسبات معينة) الهجومات الشاملة(هيئة األركان العامة 

 . املفاوضات للضغط عىل العدو

 : وقد استهدفت هذه العمليات بالتحديد

 اكز العدو وأبراج املراقبة املنترشة يف كامل املنطقة الشاملية مر -1

 قطع خطي موريس وشال وتدمريهام يف أجزاء كثرية منهام  -2

 تدمري آليات العدو  -3

 مـا بـني قتيـل 900حـوايل : وقد نجم عن تلك العمليات خسـائر هامـة يف األرواح 

ِّلـبعض اآلخـر قـدر،  ضباط، والعتـاد الحـريب بعضـها أحيص وا3 أرسى منهم 9وجريح،  ُ

دبابـات، ومصـّفحات، ومجنـزرات، : حرق وتدمري وعطب آلياته املختلفـة مـن: وشمل

 .  طائرات، وعطب واحدة7وشاحنات، وجيبت، وإسقاط حوايل 

تحطيم مراكز وأبراج املراقبة، وتدمري مساحات معتربة مـن خطـي مـوريس وشـال 

 . ، وفتح ثغرات بهامتعد بعرشات الكيلومرتات

، وعىل الرغم من قلتها، إال أنهـا كانـت مهمـة، لكونهـا متكـررة، العملياته إن هذ

ّومتفرقة، غطت املنطقة بشكل تناويب، جعلت العـدو يعـيش عـىل أعصـابه، ويضـغط  ّ

 . عىل قادته للتعجيل بإنهاء املشكل
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، 3 جـريح، استسـالم 500 شـهيدا، 325حوايل : أما خسائر املجاهدين فكانت كاآليت

 . ألن املجاهدين يفضلون املوت عىل األرسأسريان فقط 

 : منـاذج من تلك العمليـات

  :1959خـالل * 

 بقيادة نوار بن محفوظ، قائـد الفيلـق 1959هجوم عىل العيون يف شهر جانفي -1

 كلم من خط شال، وقتل وجرح عدد من الجنـود 1الخامس، أسفر عن تحطيم مسافة 

 . اثننيالفرنسيني، واستشهاد مجاهد واحد، وجرح 

 بقيادة نوار بن محفوظ، قائـد 1959هجوم عىل ثكنة أم الطبول يف شهر فيفري -2

الفيلق الخامس، أسفر عن تحطيم األسالك الكهربائيـة يف خـط شـال، وتخريـب ثكنـة 

 .  مرت، وقد جرح خالل العملية مجاهد واحد800عىل مسافة 

 1959هر أفريـل هجوم عىل املراكـز املكلفـة بقيـادة خـط شـال بالطـارف يف شـ-3

 . بقيادة دزيري يوسف، وقارة عبد القادر، أسفر عن تخريب الخط، وتدمري مخيامت

 . وقد استشهد مجاهد واحد خالل العملية

، بقيـادة قـدور 1959هجوم عىل مراكـز العـدو يف عـني العسـل يف شـهر أفريـل -4

ة، واالسـتيالء بوحرارة، أسفر عن تحطيم جزء من الخط، وتدمري أبراج املراقبـة املتقدمـ

 . وال خسائر يف صفوف املجاهدين. عىل بعضها
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، بقيادة بوطرفة الفاضل، 1959هجوم عىل خط موريس بن مهيدي يف شهر ماي -5

 مـن جنـود 12 الخط، وتخريـب بـرج املراقبـة، وجـرح ن مرت م500أسفر عن تخريب 

 .  من املجاهدين5العدو، وقد جرح 

 بقيـادة 1959نة إىل الطـارف يف شـهر جـوان هجوم عىل مراكز العدو من الزيتو-6

الشاذيل بن جديد، وحدادي عبد الكريم، أسفر عن أرس عسكري واحـد، وغـنم سـيارة 

وقد استشـهد ثالثـة مجاهـدين .  كلم من خط شال12جيب، وحرق مدرعة، وتخريب 

 . وجرح واحد

، بقـيـادة اـلـوهراين، 1959هجـوم ـعـىل ـخـط مـوريس ـبـن مهـيـدي يف شـهر أوت -7

وقـد .  كلم من الخط، حرق دبابة، حرق شاحنتني4ل، املرويك، أسفر عن تخريب الفاض

 .  من املجاهدين5جرح 

 بقيادة لخرض الوهراين، بوطرفـة الفاضـل، 1959كمني ببوزيتونة يف شهر سبتمرب -8

وال خسـائر يف .  مـرت مـن خـط مـوريس800 قتيال، تفجري دبابة، تخريب 11أسفر عن 

 . صفوف املجاهدين

ادي، مـ، بقيـادة عـامرة 1959م عىل خـط شـال بـرجيالت يف شـهر أكتـوبر هجو-9

 مرت مـن خـط شـال، وال خسـائر يف صـفوف 900والفاضل بوطرفة، أسفر عن تخريب 

 . جيش التحرير

هجوم عىل مراكز العدو بعـني الكرمـة، وسـيدي عبيـد، وكـاف بشـري، يف شـهر -10

 شـاحنة م جديد، أسفر عـن تحطـيقارة عبد القادر، والشاذيل بن:  بقيادة1959نوفمرب 

وقـد استشـهد مجاهـد واحـد .  مرتا25ودبابة، وإحداث خلل يف خط شال عىل مسافة 

 . وجرح ثالثة
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 : 1960خـالل * 

 بقيـادة طرخـوش أحمـد، 1960 هجوم شامل عىل مراكز العيون يف شهر فيفري -1

اهـدين،  مج3وقـد استشـهد . أسفر عن فتح ثغرات يف خط شال، وتدمري ثالث دبابات

 . 6وجرح 

عبور فصيلة إىل الوالية الرابعة بقيادة بن رشيف أحمد، وتحـت حاميـة الكتيبـة -2

، أسـفرت العمليـة عـن فـتح ثغـرتني يف 1960 مارس 4الثالثة بقيادة خالد نزار بتاريخ 

 . وقد استشهد أغلب أفراد فصيلة العبور. الخط للعبور، وتحطيم دبابتني

، سيدي عبيد، برجيالت، عني الكرمة يف شهر أفريـل هجوم عىل مراكز كاف بشري-3

أسفر عن مقتل ضابط فرنيس، وتحطيم خط شال عـىل . 56، بقيادة قائد الفيلق 1960

 . وقد استشهد مجاهد واحد وجرح ثالثة آخرون.  مرت200مسافة 

التصدي لهجوم مضاد ملدة يومني من حامم سيدي طـراد إىل بـرجيالت، يف شـهر -4

دحـامن القسـنطيني، وعـامر شـكاي، أسـفر عـن تـدمري مراكـز : قيادة ب1960جويلية 

 كلـم 4 جنديا فرنسيا ما بني قتيل وجريح، منهم ضابط، وتحطيم 75الحراسة، وسقوط 

 . من األسالك املكهربة

، 27، 26الهجوم عىل مراكز العدو من باب البحر أم الطبول إىل عني الكرمة، أيام -5

ـاء1960 ـسـبتمرب 28 ـادة رؤـس ـالق بقـي ـادة 15، 24، 25، 13، 11، 28:  الفـي ، وإرشاف قـي

 . األركان العامة برئاسة هواري بومدين
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 50 خط شـال، حـرق نم طائرات، تدمري عدد من الكيلومرتات 3أسفر عن إسقاط 

 . دبابة، وعدد من القتىل

 .  آخرون300 مجاهدا، وجرح 90وقد استشهد خالل الهجوم 

 : 1961خـالل * 

كنات العسكرية وأبـراج املراقبـة يف بوحجـار خـالل شـهر فيفـري هجوم عىل الث-1

 دبابـات، 5 أبراج مراقبة و7 بقيادة الجياليل بن محمد لخرض، أسفر عن تحطيم 1961

 .  مجاهدين خالل العملية4وقد استشهد .  كلم من األسالك الشائكة9وتخريب 

بقيـادة قـادة ، 1961 رضب مراكز العدو، وتخريب برمل السوق، يف شهر جـوان -2

 500، أسفر عن تدمري مجنزرتني، تخريب خط شـال عـىل مسـافة 25، 15، 13: الفيالق

 .  من املجاهدين أثناء العملية7وقد جرح . مرت، وتدمري مركزين للمراقبة املتقدمة

 منه، تحت 22، 21، 20:  هجوم عىل مراكز العدو برمل السوق خالل شهر أوت -3

كتيبة السالح الثقيل، وإرشاف هيئة األركان العامـة، أسـفر ، ومشاركة 13قيادة الفيلق 

أمـا خسـائر .  جنديا60 دبابات، نسف خط شال، تدمري ثالثة مراكز، جرح 7عن تدمري 

 .  مجاهدا ما بني قتيل وجريح70املجاهدين فقد بلغت 

قائـد : ، بقيـادة1961 هجوم عىل مراكز وخط شال بالزيتونة، خالل شهر أكتوبر -4

، أسفر عن فتح ثغرات يف خـط شـال، زرع ألغـام للـدبابات، وتـدمري مراكـز 24الفيلق 

 .  جريحا19 شهيدا و 15أما خسائر املجاهدين فقد بلغت . العدو
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، بقيـادة خالـد نـزار، 1961 هجوم عىل الريحان ببوحجـار، خـالل شـهر نـوفمرب -5

 . نيريحوخسائر املجاهدين كانت ج. أسفر عن تحطيم برج مراقبة وكافة آلياته

 11هـجـوم ـعـىل مراـكـز الـعـدو بالزيتوـنـة والـفـتح واملطروـحـة، وـخـط ـشـال، يف  -6

بوحرارة قدور، أسفر عن تدمري دبابتني ومجنزرتني، وغنم جهـاز :  بقيادة1961ديسمرب 

 .  عسكريا50إرسال، وقتل وجرح 

 : 1962خـالل * 

ة قـادة ، بقيـاد1962هجوم عـام مـن الزيتونـة إىل بـاب بحـر، يف شـهر جـانفي -1

الفيالق والكتائب، وإرشاف هواري بومدين، أسفر عن خسائر كبرية يف األرواح والعتاد، 

 . وخسائر كبرية يف األرواح والعتاد بني صفوف املجاهدين

، 17 بقيادة قادة الفيـالق 1962هجوم عام عىل نواحي بوحجار، يف شهر جانفي -2

مدفعية الثقيلـة، وتحطـيم ثكنـة ، أسفر عن إسقاط طائرة، تحطيم مركز لل27، 26، 52

 . شهداء5أما خسائر املجاهدين فقد بلغت . للهندسة العسكرية

، بقيادة صـالح شـايب، 1962عصفور، يف شهر فيفري / كمني ضد مدرعات مرداس-3

 . وجرحى يف صفوف املجاهدين.  جرحى، وتدمري مدرعة3 قتىل، 7أسفر عن 
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 :القـاعـدة الرشقيـة واإلعـالم

الم موقعا هاما يف الحركات الوطنيـة، السياسـية والعسـكرية، ويف الـنظم يحتل اإلع

 . االجتامعية الحديثة، فام من حركة أو تنظيم اجتامعي ناجح إال وارتبط باإلعالم

وقد يسبقها أحيانا، ويكـون سـببا يف تلـك الحركـة أو التنظـيم، وقـد كانـت الثـورة 

وقـد لعـب ... عالم منذ بدايتها إىل نهايتها الجزائرية املباركة يف أشد الحاجة إىل هذا اإل

 . اإلعالم دورا هاما يف حياة الثورة، وكان أهم أسباب نجاحها

ّوكانت بداية الثورة وبيان أول نوفمرب أول بوادر هذا اإلعالم، فاندالع الثورة يف حد 

 فرض ذاته كان عمال إعالميا ناجحا بامتياز، وضع العامل بأرسه أمام حقيقة وواقع جديد

سه، موجه إىل الشعب الجزائري، واملستعمر الفرنيس، يعلن عن ميالد ثورة جزائرية فن

 . بأهداف واضحة ال لبس فيها

وقد واجهت الثورة منذ انطالقتها هجمة استعامرية رشسة، شاركت فيهـا مختلـف 

وسائل اإلعالم الفرنسية، وبذلك وجدت الثورة نفسـها أمـام إعـالم متفـوق، يسـتهدف 

فكان التضـليل .  هذه الثورة، ويشكك يف قدرتها عىل الصمود، وتحقيق أهدافهاحقيقة

 ...والتزييف قصد االستيالء عىل الرأي العام، سواء كان داخليا أو خارجيا 

ّومن الجهة األخرى، مل يكن هناك إال بيان وزع يف الجزائر، وأذيع عرب وسائل اإلعالم 

نفسها أمـام واقـع فرضـته األحـداث، دون أن املختلفة، وهو غري كاف، ووجدت الثورة 

 . يكون الوعي مبجراها ومسارها معروفا مسبقا
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وأمام فشل جبهـة التحريـر يف تأسـيس وسـيلة إعالميـة خاصـة بهـا، ظلـت األمـور 

اإلعالمية تستند حينا إىل اإلعالم الشفهي، وحينـا إىل منشـورات مختلفـة صـدرت مـن 

ّقد مؤمتر الصـومام، وفيـه تقـرر وضـع حـد ملثـل إىل أن انع) الواليات(مناطق مختلفة 

العمـل والدعايـة، عـىل جملـة مـن اإلجـراءات، : ّهذه األمور، حيث نص تحت عنوان 

ّوذكّر ببعض املبادئ، وعىل أساس ذلك تأسس إعـالم ثـوري، حـددت مهامـه ووسـائله 

ّوطرقه، وانربى يتصدى إلعالم العـدو، ويـرد برسعـة عـىل جميـع أكاذيبـه، سـواء عـىل 

املستوى الداخيل أو الخارجي، ويفضح أساليبه مبختلـف الوسـائل التـي ميلكهـا، وعـىل 

 : ّهذا األساس فإن إعالم الجبهة تم توجيهه ليعمل عىل عدة جبهات

 جبهة داخلية للتعبئة واملناعة والحصانة  )1

 جبهة عاملية لكسب الرأي العام الدويل  )2

 : أما الوسائل فهي

 :  يف الجبهـة الداخليـة-1

الوطن، الجبل، النهضة، حـرب العصـابات، صـدى التيطـري، : صحف الواليات وهي

 . صدى الصحراء

وقد أصبح بعد املؤمتر الناطق باسـم الثـورة، واصـدر خـالل السـنوات : املجاهد -

 .  مادة إعالمية1386 أعداد تضمنت 110السبع 

 . العامل الجزائري، والشباب الجزائري: صحف املنظامت الجامهريية وهي -

 النرشة السياسية  -
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لجنة املحارضات والتكوين السيايس، لجنة االستامع ألخبار العدو : لجان الدعاية -

 ودحضها، لجنة االجتامعات مع الشعب والجنود

 تونس، واملغرب، والقاهرة، ودمشق: صوت الجزائر من إذاعات : اإلذاعة -

 :  يف الجبهـة الخارجيـة-2

املجاهـد :  الوسـائل املسـتخدمةتربه، فقد كانبالنسبة للعامل العريب، مرشقه ومغ-

مكاتـب اإلعـالم التابعـة لجبهـة بالعربية، اإلذاعة، املنشورات، وكالة األنباء الجزائريـة، 

 . التحرير الوطني، االجتامعات الدورية، لجنة الدعاية، الالجئون وغريها

تعملت أـسـيوي، الرشق والـغـرب، فـقـد اـسـ-األـفـرو: بالنـسـبة لـلـرأي الـعـام الـعـاملي-

، )بصـعوبة(املجاهـد بالفرنسـية، املنشـورات، وكالـة األنبـاء، اإلذاعـة : الوسائل التالية 

 . لجان الدعاية، املخابرات الدوليةمكاتب اإلعالم، البعثات الدبلوماسية، 

والقاعدة الرشقية جزء من هذا الـوطن العـريض، وإعالمهـا تسـريه نفـس املبـادئ، 

 .  نفس الجهات، ويستعمل نفس الوسائلّوتحكمه نفس الضوابط، وموجه إىل

 : فعىل الصعيد الداخيل

 . اإلعالم الشفهي، وقد كان أهم وسيلة إعالمية، واستمر إىل نهاية الثورة-
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ت بجندوبـة بتعيـني بـوبري يوسـف، وعنـد وصـولنا علقـد سـم: يقول جوادي عيل 

 .  طرف الجميع قبل أن نصلنوجدنا خرب تعيينه قد سبقنا، وعرف م

قصص الشعبي، أي ما ينسجه الشعب من خوارق، يصف بها املجاهدين وينقله ال-

 . عنهم، تتعلق بشجاعتهم وانتصاراتهم يف املعارك التي يخوضونها ضد العدو

النرشات اإلخبارية التي تضعها جبهة التحرير وتوزعهـا داخـل القاعـدة، محتواهـا -

 . وطني ضد القوات الفرنسيةيرتكز أساسا عىل املعارك التي يشنها جيش التحرير ال

االجتامعات الشعبية التـي تنظمهـا جبهـة التحريـر إلطـالع الشـعب عـىل مسـرية -

 الثورة

ـا - ـة، وـهـي معروـفـة بتحاليلـه جرـيـدة املجاـهـد الـتـي ـتـدخل إىل القاـعـدة الرشقـي

السياسية والعسكرية، غنية بحديثها عن املعارك التي يشـنها جـيش التحريـر الـوطني 

 نسية ضد القوات الفر

صوت الجزائر الذي يذاع كل ليلة من إذاعات األقطـار العربيـة الشـقيقة، والـذي -

ّيتغذى مام تقدمه القاعدة الرشقية والواليات األخرى، وقد كان صوت املرحـوم عـيىس 

 .  يساوي نصف الثورة-كام قال الرئيس هواري بومدين–مسعودي وحده 

د الشـعب واب الـوطني، والتـي تـزصوت الجزائر التي تبث أنباءها من داخل الرت-

كل ليلة بحصة إعالمية، تكشف فيها الفظائع االستعامرية التي يرتكبهـا ضـد املـدنيني 

ّالعزل، وأنباء عن املعارك التـي يخوضـها جـيش التحريـر الـوطني، واالنتصـارات التـي 

 . يحققها ضد العدو



 
181 

anv

، وجريـدة املجاهـد، عىل الصعيد الدويل، عالوة عىل وكالة األنباء، وصـوت الجزائـر

 : ووسائل أخرى كثرية تم ذكرها

تـقـدم القاـعـدة الرشقـيـة تـسـهيالت للـصـحفيني الـقـادمني ـمـن البـلـدان الـشـقيقة -

والصديقة، ومتكينهم من دخول تراب القاعـدة الرشقيـة، والتغلغـل يف قراهـا وأريافهـا 

لجزائري وسط لجمع املعلومات املختلفة واملتعلقة بالثورة التحريرية، وحياة الشعب ا

 . هذه الثورة

ومبجرد أن يعود هؤالء إىل بلدانهم تنرش جميع التحقيقـات التـي جمعوهـا والتـي 

 . تتناول مختلف امليادين

 : ومن تلك التحقيقات

 التحقيق الذي يتناول الحديث الصحفي الذي جـرى بـني حسـني شـعبان، وقائـد -

 مجموعـة هامـة مـن األسـئلة القاعدة الرشقية العقيد عامرة بوقالز، وهـو عبـارة عـن

ّطرحت عىل القائد، وأجوبة منه، كانت ردا مفحام أخرس األلسـنة الحـادة يف الـداخل  ّ

 : والخارج، من تلك األجوبة 

 ّهل جيش التحرير جيش منظم ؟ : إجابته عىل سؤال * 

ّوهل يصدق إنسان قول الفرنسيني إذا ادعوا هذا االدعاء  ّ ّإنها ادعـاءات فرنسـية ... ّ

 . ّذبة مضللةكا

إن العامل كله يعـرف جـيش الجزائـر، وقـوة جـيش الجزائـر، جـيش كامـل، عرصي، 

ّمنظم، متكامل األجزاء، قوي الجهاز، له زيه وعتاده، ومراكزه ّ . 

 !! ّهذه حقيقة مل يعد فيها شك، وال يستطيع إنسان أن ينكرها حتى فرنسا نفسها
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روا الجزائر املكافحة وقضـوا بـني ويشهد عىل ما أقول الصحفيون األجانب الذين زا

صفوف املجاهدين أوقاتا طويلة عادوا بعدها إىل جرائدهم بدارسات ضافية عن حياة 

 . جيشنا الوطني

 وما هي أنواع األسلحة التي تستخدمونها اآلن؟ : إجابته عىل سؤال * 

دافع لدينا أنواع مختلفة من الهاون، ولدينا أيضـا البازوكـا املضـادة للـدبابات، واملـ

 . الخفيفة املضادة للطائرات، وكميات هائلة أخرى من مختلف األسلحة

.. الحظت وأنا بني صفوف املجاهـدين وجـود بعـض املـدنيني : إجابته عىل سؤال* 

 فهل هناك أعامل معينة تسند إليهم؟

ولقد أظهـر الكثـري مـنهم ... نعم، إن هؤالء املدنيني لهم دور كبري يف حرب الجزائر 

إننـا نطلـق علـيهم اسـم املسـبلني، ... ت التي لن ينساها لهـم جـيش التحريـر البطوال

ّومهمتهم متوين الجيش وحراسة جنوده وضباطه أثناء فرتات الراحـة، ونقـل الـذخرية، 

 ...وحمل الجرحى 

ّ تحقيق حول محاكمة األرسى الفرنسيني األربعة الذين تم إلقاء القبض عليهم من -

 بقيادة الطاهر الزبريي قائد الفيلق 1957عركة طاحنة سنة طرف الفيلق الثالث بعد م

 : ومام جاء فيه. الثالث

جميلـة : ّيف نفس الوقت الذي كان فيه زبانيـة فرنسـا يحطمـون ضـلوع املناضـلة 

بوحريد وإخوانها، يف نفس هذا الوقت تساقط عدد من جنود فرنسا بني أبطـال جـيش 

 ى فرنسا يف أيدي جيش التحرير؟ فام الذي حدث ألرس... التحرير الجزائري 
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األرسى الرجال، الذين اعتـربوهم أرسى مـع أنهـم قتلـة يف مذبحـة، وسـّفاحون بـال 

ّرشف، أبدلوا ثيابهم املمزقة بثياب جديدة قدمها لهم الثوار، كانوا يرتجفون من الذعر، 

ّيصدقوا رمبا ألن أشباح ضحاياهم من الجزائريني كانت تطاردهم باستمرار، غري أنهم مل 

ما تقع عليه عيونهم وما يلمسونه من معاملة إنسانية، كـان أولهـا دعـوتهم للجلـوس 

مل يحطم أحد أضالعهم، ومل يفقأ أحد عيـونهم، ومل يكـوهم . عىل مقاعد خصصت لهم

أحد بالنار، ومل يقتلع أحد أظافرهم، حتى نظرات الحقـد التـي يحملونهـا مل تقابـل إال 

قد قدم لهـم الثـوار اللبـاس والطعـام، وهـاهم يقـدمون إىل ل. بنظرات الشفقة والرثاء

محاكمة نظامية يتوافر لها من الرشوط اإلنسانية والقانونية ما ال يتوفر أبدا للمحـاكم 

جـاكوب (يف نهايـة الجلسـة، أبـدى األسـري . التي يقيمها رجال القانون مـن الفرنسـيني

: جند جيش التحريـر قـائال دهشته الشديدة من حسن املعاملة التي لقوها من ) جان

 . لقد علمنا الجزائريون بطريقة معاملتهم هذه درسا يف األخالق

 :  تحقيق حول كيفية اخرتاق خط موريس-

ّوالغريب أن هذا الخـط يعتـربه الفرنسـيون فخـا للـوطنيني، ولكـن : ومام جاء فيه ّ

ّالذي يحدث أن جيش التحرير يتخذه وسيلة الصطياد جنود فرنسا وضباطها ّ . 

سيارة عسكرية فرنسية تأيت قريبا من النقطة التي نتسلل منها نحـن ... شهدت بعيني 

مل يبد عـىل الفرنسـيني ...  جنديا فرنسيا، فأخفينا رؤوسنا يف األرض 15الخمسة، ونزل منها 

 فقـرر قائـد مجموعتنـا عـىل . أنهم يعرفون بوجودنا، وكانوا يضحكون ويتبـادلون النكـات
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خالء الطريق أمام أفواج جيش التحرير التي ستعرب الخـط بعـد إلليهم الفور الهجوم ع

 . أن نفتح لها الطريق

قرر عىل الفور محارصتهم وفتح نـريان مـدافعنا الرشاشـة علـيهم وعـدم إعطـائهم 

ّالفرصة لطلب النجـدة ألن الوقـت ضـيق وأعضـاء جـيش التحريـر قـد اقـرتب موعـد 

 . وصولهم إىل هذا املكان

إال طلقات مدافع متتابعة ورصخات مـذعورة، وفـوجئ الفرنسـيون ّمل أحس بيشء 

 . مفاجأة تامة، ووقع بعضهم عىل األرض وأصاب الرصاص بعضهم اآلخر

وبعد دقائق من املعركة، وصلتنا أول دفعة من جنود جيش التحرير كان مقـررا أن 

يا تعرب خط موريس، وتعاونت املجموعتان يف القضـاء متامـا عـىل الخمسـة عرش جنـد

 . ّ جاؤوا الصطياد أعضاء جيش التحرير فاصطيدوا هم ووقعوا يف الفخنالذي

 : ومام جاء فيها: تحقيق حول تغطية عملية عسكرية -

وفجأة ظهرت يف السامء طلقـة ) الهميس(لقد أحاط الفرنسيون باملعسكر الفرنيس 

 قلـب إشارة حمراء، فانطلقت آالف الطلقات وقنابـل مـدافع الهـاون لتسـقط كلهـا يف

املعسكر، وبرسعة رهيبة، أفرغت املدافع الرشاشة نريانها، وفرغت املدافع من مهمتها، 

ومل يصدر أي رد فعل عن املعسكر غري أصوات الفـزع ورصاخ املصـابني كـان يصـل إىل 

ب تعلـن عـن الـلــهآذان املجاهدين املتمركزين عىل مسافات بعيدة، وبـدأت ألسـنة 

 ... اندالع الحرائق يف املعسكر 

) العـيـون(ويف ـصـباح الـيـوم الـتـايل، ـجـاءت نتيـجـة الهـجـوم ـعـن طرـيـق 

 ّارة ـقـد دـمـرت مهجـعـا  املعـسـكر ومراقبـتـه، وتـبـني أن اإلـغـاملكلـفـة برـصـد
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 13ّتدمريا تاما، وأنه تم تدمري قسم من مسـتودع التمـوين، وقتـل ) لنوم جنود العدو(

اح املبكـر إىل املستشـفى  آخرين حملتهم سيارات اإلسـعاف يف الصـب18جنديا، وجرح 

 . املركزي

عملية عسكرية بعني الزانة، حرضها ثالثـة صـحفيني وصـوروها مـن تحقيق حول -

 : بدايتها إىل نهايتها، ومام جاء فيه 

 بيـنهم ضـابط برتبـة ن عسـكريا مـ30إن الجيش الفرنيس خرس يف العملية حـوايل 

 . رائد

 : ومام جاء فيه : تحقيق حول الالجئني-

ـوتهم فرنـسـا ت ـإخراجهم ـمـن بـي ـا ـب ـاس جميـع ـآمر ـعـىل القـضـاء ـعـىل ـهـؤالء الـن ـت

 ... وترشيدهم يف الصحراء لتحمي نفسها 

بدأت الجرمية البشعة إلفنـاء ماليـني النـاس الـذين يسـكنون ... عىل طول الحدود 

 ... عىل الحدود وبعيدا عن الحدود 

دت حتـى اآلن ّ نشاط جيش التحرير، فلم يكفها أنها رشنفرنسا أصيبت بالجنون م

ـر فأـصـبحوا الجـئـني 200 ـال...  أـلـف نـسـمة ـمـن ـسـكان الجزاـئ  عـمـل وال ـسـكن وال ـب

 ... مستقبل

الجئو الجزائر يعيشون عىل مساعدة املصلحة االجتامعية لجبهة التحرير الجزائرية 

حقيقة فـإن روح الالجئـني املعنويـة عاليـة جـدا، ولكـن الـروح ... وهي محدودة جدا 

ولـن تعـالج النسـاء ... ألطفال الجياع، ولن تكسـو الشـيوخ العرايـا وحدها لن تطعم ا

 ... املرىض 
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ومطلـوب مـن ... مطلوب من الضمري العاملي أن يستيقظ من أجل الجئي الجزائر 

الضمري العاملي أن يستيقظ ملنع الجرمية الكـربى التـي تنـوي فرنسـا ارتكابهـا بـإخراج 

 .  مليون آخرين من الجزائر2وترشيد 

يقات أخرى كثرية أجريت، وارتفع بهـا رصـيد املقاومـة يف الجزائـر عامـة، ويف وتحق

 . القاعدة الرشقية خصوصا، وأثبت بها اإلعالم أنه ال يقل أهمية عن دور البندقية

وهكذا تتضافر جهـود العمـل العسـكري مـع الجهـد اإلعالمـي، ويتكلـل الجهـدان 

 . ّبالنرص املؤزر

 : القاعـدة الرشقيـة والالجئـون

ّالذي يهدف إىل تطهري املناطق العفنة، كام يـدعي، يف إطار مخطط شال الجهنمي، 

ّأقدمت فرنسـا عـىل حصـار كامـل املنـاطق املحصـنة، التـي تعتـرب مـالذا آمنـا لجـيش 

ّالتحرير، يف الداخل، وامتد إىل الحدود، وأشعلت فيها النريان، وقصفت القرى واملدارش، 

 . تل الكثري من األبرياء، ونهبت أموالهم، أو تركتوأيت عىل األخرض واليابس، وق

وتحت ذلك الضغط الكبري، تحركت أمواج من السـكان، أصـحاب تلـك األرايض 

. نحـو املحتشـدات، ونحـو الحـدود: ّوالقرى، يف اتجـاهني مختلفـني، أحالهـام مـر 

ّفنشأت بعد ذلك ما عرف باملنطقـة املحرمـة، وانقلبـت األمـور رأسـا عـىل عقـب، 

وميده بكل مقومـات الحيـاة،  من أن يعتمد جيش التحرير عل هذا الشعب، فبدال

 حتى تستمر هذه الثورة، أصبح الشعب يعتمد عىل جيش التحرير، فشـكل بـذلك 
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 . عبئا آخر، وقع عىل عاتق الثورة، يف الحدود الرشقية الجزائرية التونسية

لرشقيـة بتشـكيل لجنـة وإلنقاذ املوقف املرتدي، رشعـت القيـادة العليـا للقاعـدة ا

التكفـل بشـؤون الالجئـني مـن مختلـف : سميت بلجنة الشؤون االجتامعيـة، مهمتهـا 

 : الجوانب، وتقوم عىل وجه الخصوص مبا ييل 

إحصاء الالجئني، وذلك عن طريـق تزويـد كـل الجـئ ببطاقـة تسـمى بطاقـة  -1

 الالجئ 

 توزيع الخيام واملالبس والغذاء عىل الالجئني  -2

 الصحية لالجئني ومراقبتها باستمرار تفّقد الحالة  -3

عني سلطان، : تحديد مناطق إقامة الالجئني، وكانت عىل سبيل املثال ال الحرص  -4

 .لة، الفروحة، كهف النرس، وغريهاغوادي ب

ّإىل قرى شيدت بسواعد الالجئـني ومسـاعدة جـيش وبرسعة تحولت هذه املناطق 

َوـمـع مـرور الوـقـت، دول هـذا. التحريـر الـوطني ِّ ّ املشـكل وـتـدخل الصـليب األحـمـر، ُ

ّواقتسم املهام مع جيش التحرير، فزود السكان بالغذاء، والغطاء، واملالبـس، واألدويـة، 

 . توىل جيش التحرير بواسطة لجنته للشؤون االجتامعية توزيعه
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 املجاهد أحمد دليح يتوسط ضابطني فرنسيني 

 لالجئنيوهو يفاوضهام من أجل فتح البوابة أمام أمواج ا

 .1962بعد وقف القتال، 

أما أبناء الالجئني، فبمقتىض قرار صادر عن القيادة العليـا للثـورة الجزائريـة أوائـل 

تجنيد جميع أبناء الالجئني الجزائريني الذين بلغوا سن الرشد، :  والذي نص عىل 1960

 وتدريبهم تدريبا عسكريا عرصيا، مع تخصيص حصص من الدروس توالّهـا مجاهـدون

 . يقيمون عىل الحدود ويف داخل تونس

ّوقد كان هؤالء األشبال الخزان الكبري الذي يغرف منه جيش التحرير ويتمون، 

بني : ويف هذا يقول أحد أبناء الالجئني، السيد بوعالق النوي، مدير ثانوية متقاعد 

 ّالحني واآلخر مير قادة الجيش بهذه املراكز التي أقيمت خصيصا إلقامـة وتـدريب

أشبال الثورة، وعند مالحظتهم أن واحـدا منـا قـد أينـع يأخذونـه مبـارشة، بـدون 

ّـمـا املتفوـقـون مـنـا دراـسـيا، أّالرـجـوع إىل ـسـنه، ويكـفـي مظـهـره وبنيـتـه وقامـتـه،  ّ ّ 
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رص وسـوريا مفيبعثون إىل تونس ملواصلة دراستهم، ومنها إىل البلدان العربية األخرى ك

 . ّبناء الالجئني، وكانوا كوادر للجزائر املستقلةّوالعراق، ومن هذه الدول تخرج أ

 : صعوبات واجهت القاعدة الرشقية

ّواجـهـت القاـعـدة الرشقـيـة، مـنـذ بداـيـة نـشـأتها، ـصـعوبات، بعـضـها أـخـر نـشـأتها، 

 : ّوالبعض اآلخر عطل دورها، واآلخر أنهى وجودها كتنظيم، وأهم هذه الصعوبات

تني األوىل والثانية، لعب فيهـا كـل مـن عـامر الرصاع الخفي والعلني بني الوالي: أوال

 . بن عودة وجامعة األوراس دورا كبريا، وكانت له تداعياته

سياسة التهجري التي أقدم عليها االستعامر بغرض عزل الثورة والقضـاء عليهـا، : ثانيا

: ّويف هذا يقول خالد نزار وهو يصف مشهدا من تلك املشـاهد التـي خلفهـا التهجـري 

ّب قرى مهجورة، واملدنيون املنقولون منها مل يكن لديهم الوقـت الكـايف حتـى مررنا قر

لجمع حيواناتهم، أبقارهم ضائعة وتخور عندما نقرتب منها، الخضار والفواكه ناضـجة 

لكن ليس هناك من يجنيها، هذه الحيوانات التي أصبحت متوحشـة، وهـذه األغصـان 

 .بواب املرشعة، أثقل نفوسنـااملثقلة بثامرها، والجدران املتداعية، واأل

ّنعم لقد هجر السكان، البعض منهم إىل املحتشـدات التـي أقيمـت لهـم خصيصـا،  ّ

 : والبعض اآلخر إىل الحدود التونسية، ونجم عن ذلك 
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ّظهور منطقة محرمة خالية من السكان، يجد الجيش صعوبة يف التحرك فيها،  -1 ّ

 . ّويفتقر إىل من ميونه

ّة عزل فيها الشعب، وتم الفصل بينه وبني الثوارإقامة محتشدات كثري -2 ّ . 

ّمشكل الالجئـني عـىل الحـدود، إنـه عـبء إضـايف وقـع عـىل عـاتق القاعـدة  -3

 . الرشقية، طيلة سنوات الثورة، وقد أنشئت لهذا الغرض لجنة خاصة تقوم بشؤونهم

مشكل التمـوين، فبخـروج السـكان ومغـادرتهم لقـراهم، أصـبحت القاعـدة  -4

ّخبط يف أزمة مادية، األمر الذي دفع بجيشها إىل أن يتغذى بالسـويكةالرشقية تت  مـدة ّ

من الزمن، عىل أمل أن تحصل القاعدة عىل دعم مادي من لجنـة التنسـيق والتنفيـذ، 

ّوملا تعذر ذلك لجأت إىل استغالل املوارد الطبيعيـة املوجـودة بالقاعـدة، وعـىل رأسـها 

 . ّالفلني

 : ّقية عىل اتخاذ إجراءات عاجلة متثلت يف اآليتوأقدمت قيادة القاعدة الرش

ّتعيني فنيني يف ميدان الفلني، وعىل رأس هؤالء  -1 ّ  . الصادق بوراوي: ّ

 . ّتحضري العتاد الخاص بنزع الفلني -2

 . ّتوفري وسائل نقل الفلني إىل تونس -3

 . ّإعداد مراكز لتخزين الفلني يف األرايض التونسية -4

 .  مراكزه بتونسّإيجاد وسائل لنقل الفلني من -5
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 . ّالبحث عن البلدان التي يصدر إليها، فكانت إيطاليا هي ذلك البلد -6

 . الحصول عىل موافقة السلطات التونسية -7

 . توفري امليزانية الالزمة للعملية -8

ّتم التوصل إىل نزع كميات هامة من الفلني، قدرت باألطنان، حلت بها جزءا كبـريا  ّ ّ

 . من مشاكلها

دة إىل حل آخر تجاوزت به أزمتها املالية، ويتمثل يف االستيالء عـىل كام لجأت القاع

 . ّأغنام وماشية املعمرين، ونقلها إىل القطر التونيس لبيعها هناك

كيـان مسـتقل يف هـذه الجهـة، رغـم قيـام محاوالت بن عودة العديدة ملنـع : اثالث

 . فوائده، والكيد لقيادته

 . 1956-1955: سنوات األوىلإدخال السالح، والسيام يف ال: رابعا

ّمترد جامعة الشافية، وسوق أهراس من بعدهم، عىل عـامرة بـوقالز، وقـد : خامسا

 ...انتهى بتصفية وتحجيم دور هؤالء وأولئك 

، وانتهى العمل بـه سـنة 1956ّخطـا موريس وشال، رشع يف األول يف أوت : سادسا

1958 . 

 1960، وانتهى العمل به سنة 1959 وبداية 1958ورشع يف الثاين يف نهاية 

 إنجازه منذ البداية، غري أنها مل  منعوكان من املفروض أن تعمل قيادة جيش التحرير عىل

تفعل ذلك، وعندما وجد جيش التحرير يف القاعدة نفسه يعاين من مدها، أخـذ عـىل عاتقـه 

 يلـة سـنواتمهمة تحطيمه، وكان ذلك بعد فوات األوان، وكانت العمليات التي يقـوم بهـا ط
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ّ هي نوع من االستفزاز ال غري، ال تقدم وال تؤخر1962، 1961، 1960، 1959 ّ . 

 ّفام هي األسباب التي جعلت جيش التحرير ال يتحرك قبل ذلك؟ 

إن جيش التحرير يف القاعدة : ضعف إمكانيات جيش التحرير، يقول خالد نزار  -1

يفة، وإن جيشها مل يكن ميلك القدرة  ال ميلك إال أسلحة خف1957الرشقية يف نهاية عام 

فإن جيش القاعدة مل يكـن يف اسـتطاعته ولهذا ... التقنية ملواجهة بناء الخط املكهرب 

 . أن يصمد أمام تلك القوات الساهرة عىل بناء الخط أكرث من يومني

انشغال لجنة التنسيق والتنفيـذ مبسـألة االعـرتاف بسـلطة اإلدارة الناشـئة عـن  -2

بعـد هبـة األوراس وانشـقاقه، ومعارضـة بـن بلـة ) مؤمتر الصومام(فري اجتامعات إي

 ... وعيل محساس لقرارات الصومام 

عدم إملام اللجنة باملشكل، األمر الذي جعلها ال تزن األمور، ومـا يرتتـب عـىل  -3

ونتيجة لذلك كله، مل يكن أمام قيادة الجيش يف الداخل ويف القاعدة ... ذلك من نتائج 

غاممـة عـىل األعـني، كـام ة ب اإلرساع يف تسليح الداخل، فكان هذا الحل مبثاالرشقية إال

 . يقول اللواء خالد نزار، حجبت الرؤية

ّاالصطدام بالرشعية، ومـا نـتج عـن ذلـك مـن إجـراءات اتخـذتها الحكومـة : سابعا

املؤقتة، منها إنشاء لجنة العمليـات العسـكرية، ومـا نجـم عـن فشـلها مـن إجـراءات 

 ... نتهت بإعدام أربعة من قادة القاعدة الرشقية والوالية األوىلتأديبية ا

ومترد الفيالق املشكلة للقاعدة احتجاجا عىل تلك اإلجراءات، يقول العقيد الطـاهر 

 . وا نار تلك الفتنة، وإعادة األمور إىل نصابهاألقد كنت من الذين أطف: الزبريي 
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 مشنتـل صالح: املجاهـد

 

 مبنطقة تيفـاش، مـن عائلـة فالحيـة تعـود إىل 1928ليد عام صالح مشنتل من موا

 . شة، القبيلة املشهورة برجالها، وثوراتهانناحقبيلة ال

تلّقى تعليمه األول يف مدرسـة فرنسـية بتيفـاش، والقـرآن الكـريم يف بيـت والـده، 

 . حفظ القرآن الكريم، وحاز عىل الشهادة االبتدائية

ّ يـزال شـابا صـغريا ال يتعـدى عمـره  وهو ال1945 ماي 8أدركته أحداث   سـنة، 17ّ

 . شارك يف أحداثها وخرج مع من خرج إىل الشوارع بسوق أهراس

 أربـع وقىض انتقـل إىل تـونس ملتابعـة دراسـته بجـامع الزيتونـة، 1946يف خريف 

سنوات من الدراسة والتحصيل عىل يد علامء كبار أمثال الشـيخ الفاضـل بـن عاشـور، 

 . إلخوة بن محمود، والصادق بسييس، واملؤرخ الكبري عثامن الكعاكوالشيخ النيغر، وا

رافق طلبة مشهورين أمثال عبد الحميد مهري، ومحمد مساعدية، ومولـود قاسـم، 

ييل، والشيخ شيبان، والعريب سعدون، ومختـار شـبايطة، وعـامر شـطايبي، ومحمـد املـ

 . ومزاري، والشيخ الطاهر حراث

لنضال الوطني، وهو طالب يف الزيتونة، وتطوع للذهاب شارك يف النشاط الثقايف وا

 .  غري أن الظروف حالت دون سفره1948إىل فلسطني للمشاركة يف حرب 

وأثناء تواجده بتونس، تابع دراسته يف املدرسـة الصـادقية، وهـي مدرسـة فرنسـية 

ّعربية تدرس فيها اللغات الحية، والعلوم العقلية، ومنها تخـرج بعـض رجـاالت تـو ّ نس ّ

 . مزايل وبورقيبة: أمثال
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ّـكـام ـتـابع دراـسـته باملدرـسـة الخلدونـيـة، وـهـي مدرـسـة مـشـهورة، ـتـدرس العـلـوم 

 . الرياضية، والفلسفية، والتاريخ والجغرافيا واالقتصاد باللسان العريب

تحصل عىل شهادة البكالوريا الخلدونية، وكان بصدد الحصول عىل شهادة التطويع 

 .  حالت دون ذلك1948أن عودته إىل قسنطينة عام من جامع الزيتونة، غري 

ّاشتغل بالتدريس يف معهـد الكتانيـة، وتسـلم قسـمني أحـدهام يدرسـه الفرنسـية، 

 . يدرسه اللغة العربية والتاريخ واألدب) قسم االمتحان(وقسم عال 

ّوخالل السنوات التي قضاها مدرسا بالكتانية، تتلمذ عىل يديه العديد مـن الطلبـة 

محمد بوخروبـة املـدعو هـواري :  لهم مستقبل كبري يف السياسة والرئاسة منهم الذين

 . بومدين، وعيل كايف، وعبد املجيد كحل الراس

، انتقل صالح مشنتل إىل الجزائر والتحق بجامعتها، وكـان بـذلك ابـن 1951يف عام 

 . الفالّح الوحيد تقريبا الذي يلتحق بهذه الجامعة

 أمثال الشيخ أبـو زكـري يف الفقـه اإلسـالمي، والشـيخ ودرس عىل علامء مشهورين

يــع، والحــاج صــدوق يف األدب العــريب، واملــؤرخ الشــهري لوتــوري، املرشي يف الترش

واملسترشق أمرييت يف مـادة تـاريخ االسـتعامر، واألسـتاذ أندريـه مانـدوز يف الالهـوت 

 . والالتينية

التاريخ العـام، واألدب العـريب، واملؤرخان الشهريان األخوان جورج وويليام ماري يف 

 . وآخرون
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الشـهيد الطـاهر بـن مهيـدي، أخ : يف جامعـة الجزائـر ومن الطلبة الذين رافقـوه 

، واألخرض اإلبراهيمي، ومحمد الصديق بن يسالبطل العريب بن مهيدي، وموالي بلحمي

 . يحيى، ورضا مالك، وعبد السالم بلعيد، واألمني خان، وغريهم

 من بـاريس، وعـاد 1954 عام دة الدراسات العليا يف األدب املقارنّتحصل عىل شها

، وانشغل كام يقول بالحصاد والـدرس أليـام، وكـان 1954إىل تيفاش يف شهر جوان عام 

بصدد العودة إىل باريس، غري أن أحد أبناء عمومته، وهو حمة مشـنتل نصـحه بعـدم 

 . ريسالعودة، ألن القادم أعظم مام يريده من عودته إىل با

ّنزل عند رغبة ابن عمه، وحتى إذا انفجرت الثورة يف خريـف نفـس العـام، ونـادى 

 . ّاملنادي، كان من الذين لبوا ذلك النداء

ّالتحق بالثورة مناضال، مكلفـا بـاألعامل التخريبيـة، رفقـة الحـاج إبـراهيم مشـنتل  ّ

فـاش ليلـة وآخرين، فأسندت إليهم مهمة قطع أعمدة الهاتف، وتخريب الجسور يف تي

، وبعدها واصل مهمته كمناضل يجمـع املؤونـة، وينقلهـا إىل مراكـز 1954أول نوفمرب 

ـة  ـىل أطــراف الغاـب ـاش، ـع ـوين بتيـف ـزالز(التـم ، وجمــع االشــرتاكات، والحراســة، )اـل

 . والجوسسة، وأعامل أخرى كثرية

 الـلــهّ، التحق بصفوف الثورة كمجاهد، وجند مـن قبـل عبـد 1955مع بداية عام 

كـل الثـورات لهـا :  نواوريـة سـألته الـلــهوخالل لقايئ بعبـد : يقول املجاهد . وريةنوا

: ّمبادئ وأهداف معينة، فام مبادئ ثورة الجزائر وأهدافها؟ فأجـاب بـاملخترص املفيـد 

 . الحصول عىل االستقالل
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ّاضطرب الرجل عند سامعه الجواب، غري أنه يعرتف أخريا بأن ذلك كان رس انتصـار 

 .ةالثور

عمـل تحـت إـمـرة محمـد ـلـخرض سـريين مـسـؤول قطـاع تيـفـاش، ملحايـة، دكـمـة، 

سياسية، وعسـكرية، : العمري، وظّل دائم التنّقل بني هذه الجهات، يقوم مبهام متنوعة

 . واستخباراتية

ّ، عني نائبا ملحمد لخرض سريين ملـدة ال تزيـد عـن العـام، وعـن هـذا 1956يف عام 

تنظـيم، حـذر يحتـاط لألمـور، حـريص عـىل حيـاة هـو رجـل : الرجل يقـول املجاهـد

 . املجاهدين

ّتعرض املجاهد صالح مشنتل إىل عدة محـاوالت الغتيالـه عـىل يـد رفـاق السـالح،  ّ

 : حسدا وحقدا وغرية، وأشياء أخرى ال يعلمها إىل أصحاب املؤامرة، منها 

 محاولة االغتيال بالرشفة، قرب دكمة، أطلق عليه الرصاص من مجهول  -1

لة االغتيال بتيفاش، صاحبها يقول عنه هو عبـد السـالم، يعمـل معـه يف محاو -2

 القطاع 

 محاولة االغتيال بنفس املكان، صاحبها أيضا عبد السالم -3

كام اصطدم مبارشة بعبد السالم أثناء إحدى السهرات، وهم يسـتمعون إىل صـوت 

 . والعريب تبيس وآخرينعتقال بن مهيدي، االعرب، الذي أذاع نبأ 
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 : ستدعاؤه من قبل قيادة القاعدة الرشقية إلنشاء جريدة الجبلا

، انتقل إىل سوق األربعاء، حيـث مقـر القاعـدة الرشقيـة الجديـد، 1956يف خريف 

، ودرايـة أحمـد، والتقى محمد الطاهر عوارشية، والطاهر الزبريي، والعيساين شـوييش

مـازوز، سـعود، ورصـاع وعبد السالم دوادي، وعبد القـادر لعريبـي، والطـاهر سـعد ال

 ...وعامر بن زاودة 

وهناك أسـندت إليـه مهمـة اإلعـالم، فأنشـأ جريـدة الجبـل، لسـان حـال القاعـدة 

 أعـداد يف 5، وصـدر منهـا )من سـوق أهـراس(الرشقية، مبعاونة عبد الكريم حمرويش 

حوايل ثالثة أشهر، ثـم توقفـت بسـبب انتقـال املجاهـد إىل الفيلـق الثالـث، باملنطقـة 

 . لثة، تحت قيادة الزين نوبيل بصفته نائبا لقائد الفيلق، مكلفا بالسياسةالثا

بعد تعيني عـامرة بـوقالز يف لجنـة العمليـات العسـكرية، وتـوّيل محمـد عوارشيـة 

ّمكانه، تم إخطاره من قبل عوارشية بأنه يعده لتسلم قيادة الفيلق الثالث، بدل الزين  ّ ّ

ّ الـزين، وتعرضـت خـالل فـرتة اإلعـداد إىل بـذلكوقـد شـعر : يقـول املجاهـد . نوبيل

ّمضايقات الزين نوبيل، وعومار بيسكو، ألنني أصبحت موضع اهتامم عوارشية، أحرض 

 : ّاالجتامعات، وأكلف مبهام، منها 

اجتامع سوق األربعاء، الذي عقده بوقالز بعد عودته من منفاه يف بغداد، ويف هذا 

لعودة إىل منصبه، عـىل رأس القاعـدة الرشقيـة، االجتامع أوضح بوقالز بأنه يرغب يف ا

 . ويطلب من املسؤولني الحارضين موافقتهم عىل رجوعه، وقبوله قائدا عليهم
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: رد عـىل الرجـل، قـائال لـهلـسكت الجميع، ووجدت نفيس أندفع ل: يقول املجاهد

ّنحن متهمون بالتمرد عندما وقفنا ضـد تشـكيلة لجنـة العمليـات العسـكرية، واليـوم  ّ

ّقبولنا لعودتك عىل رأس هيئة تعترب منحلة، سنعترب مرة ثانية متمردين، وعليه بتعـني ب ّ ّ

 . عىل بوقالز أن يعود إىل منفاه

إن بيـدك مـدفعا . ّفليتهموك، وإذا قدروا عليك فليفعلوا ما يشاؤون: كان رد بوقالز

 لجميـع مـرة أخـرى، وبهـذا السـكوتاكت، وسكت سثم . رشاشا، وال ينبغي أن تخاف

 . انتهى االجتامع الذي انعقد بسوق األربعاء

عاد بوقالز إىل منفاه يف بغداد، وعاد عوارشية إىل مقر إقامته بسوق األربعاء، رفقة 

محمد الرشيف مساعدية وأحمد دراية، والطاهر الزبريي، والعيسـاين، وعبـد الـرحمن 

 . بن سامل

 : اإلعداد لعملية االنقالب ودور صالح مشنتل فيها

ـم  ـرف ّـت ـن ـط ـنتل ـم ـالح مـش ـتدعي ـص ـالب، واـس ـداد لالنـق ـة اإلـع الرشوع يف عملـي

ّعوارشية، والتحق بسوق األربعاء، وكلف بالترصف يف القاعدة الرشقية، عـىل أن يتخـذ  ّ

من جنان بغار الدماء مقر اإلدارة العمـيل، حتـى يتسـنى لعوارشيـة التفـرغ للتحضـري 

 . ي سيجمع القيادتني معا، يف مكان ماوالتنسيق مع الوالية األوىل لعقد االجتامع الذ

قبل صالح مشنتل املهمة، وقىض ليله بغـار الـدماء، يف أحـد البيـوت 

ّاملهجورة، يف ظروف سيئة للغايـة، وملـا كـان الصـباح التقـى عوارشيـة، 

 ومعه مساعدية، ودراية، والعيساين، ودوادي عبد السـالم، وكـان بصـدد 
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بالعودة إىل مركز جنان بغار الـدماء ملبـارشة مهامـه، ترك املهمة، غري أن عوارشية أمره 

 . ثم أخطره بأن عملية االنقالب ستقع قريبا، ثم انرصف

يف الغد، تلّقى صالح مشنتل نبأ اعتقال مجموعة الكاف، ولذلك كان عليه أن ينجو 

 . بنفسه، وإىل أقرب فيلق من فيالق القاعدة الرشقية، وهو الفيلق الثاين

ىل الفيلق الثـاين، لحقتـه سـيارة مـن نـوع النـد روفـري، وارتـاب يف وهو يف طريقه إ

أمرها، غري أنها كانت تحمل الشاذيل بن جديد، ويوسف بوبري، وآخـرين، فطلبـوا منـه 

ّمرافقتهم، ولكنه رفض، وطلب منهم نقلـه إىل مفـرتق الطـرق القريبـة، ليلتحـق مبقـر 

 . قيادة الفيلق الثاين، فكان له ما أراد

ادة الفيلق، والتقى عبد الرحمن بن سامل، ورماضنية حفناوي، فوجـدهم التحق بقي

عىل علم بالحادثة، وأخربوه بأن اثنني من املجتمعني فقط استطاعوا الفرار من الكـاف، 

 . وااللتحاق بالفيلق الرابع، تحت قيادة محمد لخرض سريين

ّب، وتـم االتفـاق انفردت بحفناوي رماضنية، وتناقشنا يف أمر االنقال: يقول املجاهد ّ

ّكـام تطـرق حـديثهام إىل قضـية . بيننا عىل مواصلة العمل الذي بـدأناه حتـى النهايـة

االتصال بعبد الرحمن بن سامل، الذي كان موقفه غامضا، والتحـدث معـه يف املوضـوع 

 . قصد استاملته

ّتم االتصال بعبد الـرحمن بـن سـامل، فأبـدى مخاوفـه، وقـال سـنواجه صـعوبة يف : ّ

 االتصال بأحمـد درايـة النـاجي مـن حاول مشنتل تبديد مخاوفه، بأن يحاوال. ظيمالتن

ّالحادثة، وتكليفـه بالتنسـيق بـني املواقـف، ومـن تـم االتصـال بـالفيلق األول بقيـادة  ّ

 . رصاعي مازوز
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أرسل عبد الرحمن بن سامل الطليعة األوىل إىل أحمد دراية، املوجود : يقول املجاهد

ّمـن أجـل االلتقـاء بـه، واتخـاذ مـا يلـزم مـن اإلجـراءات، فطـال أمـد يف الفيلق الرابع 

 . رجوعها، فأرسلت طليعة ثانية، فكان مصريها نفس مصري األوىل

ّوحسب تكهنات مشنتل فإن إرسـال الطالئـع مل يكـن يف اتجـاه أحمـد درايـة،  ّ وإن ّ

 ... االستجابة كانت متويهية، والطالئع تذهب، ثم تعود من قريب 

محمدي السعيد، : لني همؤوبأن مجموعة من املس: يقول املجاهد –ة أيام بعد ثالث

وعبد الحميد زرداين، وسليامن بلعشاري، يطلبونني، وأوحى إيل مبا يفيد بأن مرشوعـي 

 . قد فشل

فعرـضـت علـيـه اـلـذهاب معـهـم، ـفـرفض، ـثـم تـظـاهروا ّاتـصـل مـشـنتل بالجامـعـة، 

طريق، وقع يف كمني نصبوه لهم، فتبادل ال ويف. بينام عاد هو من حيث أىتباالنرصاف، 

معهم إطالق النار، ويبدو أنه قتل منهم أفـرادا، أمـا هـو فقـد أصـيب بجـروح بليغـة، 

 أحمد عقون إىل مستشفى الجـيش بغـار الـدماء، وباملستشـفى حمله سائق املجموعة

ّزاره محمدي السعيد، واستغرب من كونه مل ميت، فحرض عىل قتله جهارا نهـارا، وهـو 

 . اقد باملستشفىر

بعد تلك الكلمة التحريضية ملحمدي السعيد، استنجد مبمريض املستشفى، وطلـب 

منهم أن ينقلوه إىل جهة أخرى، فكان له ما يريـده، ونقـل إىل مستشـفى باجـة، وهـو 

 . ّ يوما أخرى، تحسنت خاللها حالته15مازال يف حال الخطر، وهناك عولج ملدة 
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 الـذي مرناقرع الصادقية بتونس، ومنها إىل معتقل من مستشفى باجة نقل إىل شا

 ... يضم مساجني ألسباب مختلفة، ومن جميع الجهات 

عندما قرب موعد املحاكمة، نقل إىل قبالط، وبه التقى جميع املعتقلـني يف حادثـة 

 . الكاف، وبقبالط متت محاكمتهم جميعا

ّم إيل املـحرض ألوقعـه، ّتم االستامع إيل من قبل بن الرشيف، ثم سل: يقول املجاهد ّ

 .هذا توقيع من يريد أن يصبح وزيرا: ّوبعد تأمله من طرف بن الرشيف قال ساخرا

 : يف قاعـة املحكمـة 

وأثنـاء املحاكمـة ّداخـل السـجن، ودامـت مـدة طويلـة، ّشكلت املحكمة بقـبالط، 

ه تلميـذه بالكتانيـة، وهـو ال يعرفـ) هواري بومـدين(اصطدم مشنتل برئيس املحكمة 

 . آنذاك، واالصطدام كان بسبب رفعه صوته أمام رئيس املحكمة

: فقيل لصالح مشنتلسئل كل واحد من املعتقلني، كل حسب التهمة املوجهة إليه، 

ّأنت متهم يف املشاركة يف اإلعداد لالنقالب عىل الحكومة املؤقتة ّ . 

إىل الحكومـة إن ما قمنا به هو التامس من مجموعة من النقاط، موجه : ّفكان رده

ملاذا يقتل عبـان رمضـان ويقـال عنـه أنـه : ّاملؤقتة، علها تستجيب ملطالبنا، ومن بينها 

ّاستشهد ؟ وملاذا يكدس السالح، ونحن مازلنـا نحمـل بنـادق الصـيد ؟ وأسـئلة أخـرى 

 . كثرية نسيها الراوي
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وللعلم فإن الطاهر الـزبريي، وأثنـاء الجلسـة، اقـرتب مـن صـالح مشـنتل ونصـحه 

تعيني محام من بني مجموعة مـن املحـامني كـانوا داخـل القاعـدة، فـرفض النصـيحة ب

 . ّوفضل الدفاع عن نفسه

نقل الجميع، بعد أن أسدل السـتار، إىل سـجن منوبـة، ويف الليـل أخـرج لعمـوري، 

ار سـتامودي، وأعـدموا يف ّزونواورة، وعوارشية، ومصطفى لكحل الذي تلقبه فرنسا بج

 .  شنقوا أوال ثم ذبحواالحني، ويقال بأنهم

شايب حسـناوي، ولعمـوري : بعد حوايل شهر، نقل املجاهد رفقة ثالثة آخرين هم

النور، وعامر مارشـينوار إىل سـجن الكـاف، وهـو عبـارة عـن منـزل فـردي، عـاىن فيـه 

 . املعتقلون ما عانوه

 . ّوبعد حوايل أربعة أشهر، تم إطالق رساح املجاهد

صـل يب عـيل مـنجيل وقـال يل بـأن محكمـة عسـكرية ّقبل ذلـك ات: ويقول مشنتل

مادام الحكم جاهزا، فلامذا املحكمـة ؟ ثـم : ّجديدة ستعقد لك، وإنك ستعدم، فأجبته

ّعاد إيل مرة ثانية فطرح أمامي نفس املوضوع، وقال إنك الرأس املـدبر للعمليـة، وإن : ّ

 . الحكم عليك سيكون اإلعدام

تجهل بـأين ضـابط يف جـيش التحريـر الـوطني، إن كالمك ال يخيفني، إنك : فأجبته

 . والضابط يف جيش التحرير الوطني ال يخاف املوت

 . ّدز معاهم يا منجيل: وختمت كالمي بقويل

: ا؟ فأجبتـهنـمـاذا تفعـل ه: ّبعد مدة زارين أحمد بن الرشيـف، فسـألني

 لست وحدي : ثم قلت له. ّالبد أن تخرج هذه الليلة: فقال. السبب هو أنت
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ّفرد عيل. ناه إنهـم أصـدقايئ، تجمعنـي بهـم أيـام : ومـا دخلـك يف اآلخـرين؟ فقلـت: ّ

 . السجن

أطلق رساح املجاهد، واستفاد من اإلفراج أصدقاؤه، وانتهت محنة الجميع، وقضـوا 

 . معا ليلة بفيال يستعملها أحمد بن الرشيف

 . لقد فهم الرجل أن شفاعة تلميذه بومدين هي التي فعلت فعلها

 . ّليوم املوايل، عينه أحمد بن الرشيف مساعدا لهيف ا

بعد االستقالل، انتخب عضوا للجنة محافظة حزب جبهة التحرير الوطني، وعضـوا 

 . يف املؤمتر

مـدير عـام ملتحـف املجاهـد، ورئـيس لجنـة كتابـة : ّومارس مسؤوليات عدة منها 

ني دوائـر القطـر التاريخ الوطني، ورئـيس دائـرة ملـدة عرشيـن عامـا، تنقـل خاللهـا بـ

، بعـد رحلـة طويلـة 1984الجزائري رشقا وغربا، ودامت مسؤولياته ومهامـه إىل غايـة 

 .  بني السيف والقلم فيهاجمع

الحاج مشـنتل صـالح أب لـعرشة أطفـال، إحـداهم صـحفية، والبـاقي إطـارات يف 

 . مختلف مؤسسات الدولة، أحدهم طبيب

 . ّ مدة، نرجو له الشفاء وطول العمريعاين الحاج مشنتل من مرض ألزمه البيت منذ
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 دليح أحمد املدعو عبد الحميد: املجاهد

 

ّتلّقـى تعليمـه االبتـدايئ وادي زنايت،  ببلدية 1933من مواليد 

بوادي زنـايت، وعنـد بلوغـه الرابعـة عرش، التحـق بعـامل الشـغل، 

ثم محاسـب عنـد وعمل كمصلح للسيارات ومتعلم يف آن واحد، 

يط، التاجر يف القمح والشعري بوادي زنايت إىل غايـة بورقبي بورش

 التحـق بـالثورة مـن 1955يف جـوان . 1955التحاقه بالثورة عـام 

ّعنابة، وجند مبجاز الصفا من قبل إبـراهيم العنـايب، مسـؤول قطـاع بنـي صـالح، دوار 

املايزة، وبهذا الدوار مكث شهرين، ثم نقل إىل مشـايت بنـي صـالح، رفقـة حمـة لولـو، 

حت مسؤولية محمـد األورايس، مكلفـا مبواصـلة تكـوين مراكـز التمـوين يف املـدارش ت

ّتدخل ) العنايب(ونظرا لسوء التفاهم الذي طرأ بينه وبني مسؤول قطاع املايزة . والقرى

 نواورية، وأنهـى املشـكل بنقـل عبـد الحميـد دلـيح، وحمـة لولـو إىل مقـر الـلـهعبد 

 نواوريـة، الـلــهل، تحـت اإلرشاف املبـارش لعبـد القيادة، وهو مقر غـري ثابـت ومتنقـ

 .  أشهر، أي إىل غاية فراره، والتحاقه بالوالية الثانية5مسؤول الناحية ملدة 
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 : نقله إىل مقر اإلدارة للتحقيق معـه

 نواورـيـة، العاـئـد لـتـوه ـمـن اـجـتامع وادي عـطـاف الــلــهأثـنـاء البـحـث ـعـن عـبـد 

ّلحميـد دلـيح، باعتبـاره أحـد املقـربني مـن عبـد باألوراس، ألقي القبض عىل يس عبد ا

 نواورية، ونائبا له، بعد أن غاب نائبه األول حمة لولـو، وسـيق إىل مقـر القيـادة الـلـه

 الـلــهّلقد كنا يف املايزة ببني صالح ننتظر قدوم يس عبـد : يقول عبد الحميد. باملزرعة

ة تابعة لإلدارة تبحـث عنـه، نواورية من األوراس، وقبل وصوله قدمت إىل املكان دوري

 . وملا مل تجده أشار عيل العنايب، فأخذت إىل اإلدارة، وهناك تم التحقيق معي

 

املجاهد يس عبد الحميد دليح يشري إىل مكان استجوابه من طرف لجنة عبد 

 الوهاب عثامين وقد كانت جزءا من إدارة الوردي قتال

، وجدت اللجنة قـد 6، حوايل الساعة بعد وصويل إىل املزرعة مساء: ويقول الشاهد

انشغلت باستجواب جبار عمر، يف إحدى غرف اإلدارة، املجاورة للغرفـة التـي أدخلـت 

ّإليها، وبعد االنتهاء منه تحولت اللجنة إيل، ومعها الوردي قتال، ونائبه السيايس صـالح 

 قفهام مـن  نواوريـة بجبـار عمـر، ومـوالـلــهعالقات يس عبـد : البي، وتناول التحقيق 
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الناممشة، القامئني عىل مسؤولية سوق أهراس، وعدد االجتامعات التي جمعت بينهام، 

 . وموضوعها

فأجبت بأن عدد االجتامعات التي حرضتها بلغت اثنني، وموضوعها تنظيم الشعب 

 . واألعامل العسكرية

بد يقول يس ع–حاولت اللجنة الحصول عىل معلومات أخرى تدين الرجل، فنفيتها 

 . إنه مثلهم: وعندما يئست نطق عبد الوهاب عثامين وقال. الحميد

ّاألمر الذي أثار مخاويف، وبهـت لـدقائق معـدودة، ال أدري مـاذا أقـول، ألن كلمـة 

إن الرجـل قـد أجـاب مبـا : غري أن تدخل محمد العيفة والذي قال. مثلهم تعني الكثري

 .  أسئلة أخرى، أو االكتفاء مبا طرحفيه الكفاية، وهذا كل ما يعرفه، وإنه يتعني طرح

هذا هـو الصـح، وأنـا لسـت مـن هنـا، وال مـن : عند هذا التدخل، نطقت، وقلت 

وأصدقايئ كلهم مسـؤولون يف الواليـة الثانيـة، ) من وادي زنايت(الناممشة، أنا من بعيد 

ولو كان يل طموح اللتحقت بهم، أنـا خرجـت مجاهـدا، والجزائـر كلهـا مجـال رحـب 

 . لجهادي

ّتدخل الوردي قتال فطلب مني أن أبقى يف اإلدارة ألن القيادة يف حاجة إيل ّ . 

وايل، تم جمع جنود الوردي، وجنود جبار عمـر يف طـرح الـدراس، أمـام يف اليوم امل

إن جبار عمـر قـد ارتكـب أخطـاء كثـرية، وإنـه : مقر اإلدارة، وخطب يف الجميع قائال 

 . أرسل إىل األوراس ملحاكمته

ّدخل مسؤول اللجنة، عبد الوهاب عثامين، وأكّد ما قاله الوردي ثم ت

 ألنـه ال يعـرف ( النبـييل الـلــه عبـد صأمـا فـيام يخـ: ثم أضاف قـائال 
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فإنه مل تكن لديه الشجاعة الكافية للقاء اللجنة، والدفاع عـن نفسـه إلنهـاء  )لقبه بعد

عطيت أمرا بعدم االنصياع ألوامره، ّالنزاع املوجود بني الرجلني والقيادة، وأنه فر، وقد أ

 . وإلقاء القبض عليه، وتسليمه إىل اإلدارة

معينـا كمراقـب ) نائب جبار عمر(ظّل يس عبد الحميد باإلدارة، رفقة الزين نوبيل 

عىل حامم النبايل، يف قطاع يس لزهاري النمويش، ويس إبراهيم العنـايب، غـري أن هـذه 

 . ها، ونظرته إىل هذه املهمة باحتقاراملهمة فشلت بسبب موقف لزهاري من

بعد العودة من حامم النبايل، أسندت إليه مسؤولية النائـب الثـاين للـوردي قتـال، 

ّمكلفا باإلدارة واملال، خلفا لعبد الحميد زروال، املغضوب عليه، واملحول إىل األوراس ّ . 

حاء سـوق إن هذا التكليف جاء بعد ردود أفعال غاضبة، وسط الجيش يف جميع أن

ّوقـد عـني إىل جانبـه .  نواوريـةالـلــهأهراس، عىل مقتـل جبـار عمـر، ومالحقـة عبـد 

 . رماضنية حفناوي، كنائب ثالث المتصاص الغضب، وتهدئة الخواطر

 . ّبهذه الصفة واصل نضاله، تحت قيادة الوردي قتال، ملدة أربعة أشهر
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 : ّرحيل الوردي قتال وانتقاله إىل تونس

الة من األوراس، ممضاة من طرف عبـاس لغـرور، يطلـب فيهـا مـن بعد وصول رس

مسؤويل اإلدارة بالكامل االلتحاق باألوراس، وتويل لجنـة عبـد الوهـاب عـثامين قيـادة 

ّاملنطقة، وتسليم املهام إليها، اتصل الـوردي قتـال بـبعض مسـؤويل الناممشـة أمثـال  ّ :

 . ألمرّلزهر رشيط، وعمر البوقيص، يعلمهم ويستشريهم يف ا

وحسب املتداول فـإن هـؤالء أجـابوه بعـدم الرضـوخ لقـرار عبـاس لغـرور، وعـدم 

 . االعرتاف باللجنة

ّوازن الوردي قتال بني كل االحتامالت، ثم قرر الرحيل إىل األوراس ّ . 

وقبل الرحيل، جمع الحارضين مـن الجنـود واملسـؤولني، الـذين قـدموا إىل اإلدارة، 

إن أسـلحة حديثـة هـي يف : ومـام جـاء يف كالمـه ... لتسليم أسلحتهم، وخطـب فـيهم

ثـم تطـرق إىل الظـروف التـي ... طريقها إىل اإلدارة، وإنها ستوزع عىل الجميع بعدالة 

 . تعيشها األوراس يف تلك األيام والتي تستدعي الذهاب إىل هناك

ّكام جمع الوردي قتال أعضاء اإلدارة، وكلف صالح البي بقيـادة املنطقـة، يسـاعد ه ّ

 . رماضنية حفناوي، وأوىص بضم عامرة بوقالز كنائب ثان إليهام

ّأما يس عبد الحميد فبعد رفضه توّيل مسؤولية املنطقة، كلف بالذهاب إىل تونس لإلتيان 

ّبنصيب سوق أهراس من السالح، ولهذا الغرض توجه إىل تونس، رفقة حمة شوشـان، وعبـد 

ـ ـوه، وبطاـق ـونيس مـم ـاس ـت ـد بـشـييش، يف لـب ـل الحمـي ـودهم دلـي ـية، يـق ـف تونـس  ات تعرـي
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اتة التونسـية، مخرتقـني صـفوف الفرنسـيني تشـوجزائري، ودخلـوا تـونس عـن طريـق 

 . والحرىك، ونجحوا يف الوصول إىل غار الدماء، ثم سوق األربعاء

ّمن سوق األربعاء، توجه يس عبد الحميد إىل تونس، حامال رسالة من الوردي قتـال  ّ

املسؤول يف تونس، ومبجرد وصوله ألقي عليه القبض، ووجـه إىل إىل عبد الحي السويف، 

جبل الجلود، وهناك تم حجزه ملدة ثالثة أيام، ولوال تدخل محمد العيفة أحـد أعضـاء 

 . لجنة األوراس لكان مصريه مثل مصائر اآلخرين الذين مروا من هناك

 ء جـرجيس عـرب مينـاالحميد، وكلف بالذهاب إىل ليبيا وتـونس،أفرج عن يس عبد 

 . التونيس، وبوكامش الليبي جنوب زوارة

توجه إىل ليبيا، وأنجز املهمة املكلف بها، حسب الرشوط السابقة، رفقة مجاهدين 

عـالوة عثامنيـة، حمـة بـزار، محمـد البيضـاوي، زيـدان القبـاييل، حسـني : آخرين هم

 . حشحوش، الطاهر ملرتوش

مـد الهـادي عرعـار، مكلفـا مكث بليبيا مدة عـام، بطـرابلس، تحـت مسـؤولية مح

 . باستقبال السالح الوافد من الخارج، وتحويله إىل الجزائر عن طريق تونس

وبليبيا أعلم من طرف قيادة األمن الليبي بأن زعـامء الناممشـة الـذين تعرضـوا 

إىل محاولة االغتيال بتونس، قد تم استقدامهم هربا من الفوىض السائدة يف تونس، 

ّسؤول األمن الليبي واطأمن عىل صحتهم، وتعرف عليهم، وهم مّفزارهم رسا رفقة  ّ :

ّالوردي قتال، رشيط لزهر، عمـر البـوقيص، العيـ  الجـدري، سـاعي فرحـي املـدعو دّ

 ّوظّل دائم الرتدد عليهم حتى شفوا وغـادروا املستشـفى، اثنـان مـنهم وهـام . بابانا
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لزهـر : ادوا إىل تونس، وهـم واآلخرون ع. الوردي قتال، وعمر البوقيص توجها إىل مرص

 ). بابانا(رشيط، والعيد الجدري، وساعي فرحي 

 

 يس عبد الحميد دليح رفقة الوردي قتال بعد خروجه من املستشفى يف ليبيا 
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 محمد شوشان املدعو حمة: املجـاهـد

 

ولد بقرية ملراهنة، عرش أوالد خيار، املنحدر من ششار واليـة 

، أـبـوه ـعـثامن ـبـن محـمـد 1936في  ـجـان10خنـشـلة، بـتـاريخ 

 . الصالح، وأمه عبيدي الزهرة

ـمـن عائـلـة ميـسـورة الـحـال، متـلـك أرايض فالحـيـة واـسـعة 

بلمراهنة، وقطعانا من الحيوانات املختلفة مـن أبقـار ومـاعز 

 . وخيول ودواب

ة، األمر الذي جعـل والـده يرسـله إىل عتوفيت والدته وعمره آنذاك ال يتجاوز الراب

 أهراس، ألنها األقدر عىل رعايته بعد والدته، وبسوق أهراس زاول دراسته عمته بسوق

بـكـل ـمـن املدرـسـة الـحـرة التابـعـة لجمعـيـة العـلـامء املـسـلمني الجزاـئـريني، واملدرـسـة 

الفرنسية التي تكاد تكون الوحيدة يف ذلك الوقت بسوق أهراس، وهي مدرسة بيتـار، 

 . 1955ن ذلك يف عام إىل أن أنهى مرحلة التعليم االبتدايئ، وكا

 :التحاقه بجيش التحرير وتعيينه كاتبا لجبار عمر

: ، التحق حمة شوشان بجيش التحرير رفقة زميله يف الدراسـة1955يف شهر فيفري 

يح، التابع آنـذاك إىل أحمـد القبـاييل، وهـو ش، بأوالد بالالـلـهرحمه –جواد نور الدين 

 . 1956نفي ّالذي جنده، وتحت قيادته عمل إىل غاية جا

ويف إحدى الجوالت التفقدية لقائد منطقة سوق أهراس، الشـهيد 

 جبار عمر، ومروره بأوالد بالشيح، وقع نظـره عـىل الشـابني املثقفـني 
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فاختارهام ليكونا إىل جانبه، وعني حمة شوشان منـذ ذلـك الوقـت كاتبـا لجبـار عمـر، 

 . يرافقه يف تحركاته

 : األوراس لحضور اجتامع وادي عطافمصاحبته لجبار عمر يف رحلته إىل

، تلقـى جبـار عمـر دعـوة مـن طـرف قيـادة 1956بعد أيام قليلة، وبتاريخ أفريل 

األوراس لحضور اجتامع وادي عطاف برئاسة مصطفى بن بولعيـد، إىل جانـب الـوردي 

 نواورية مسؤول حـامم النبايـل وضـواحيها، فانتقـل الـلـهقتال مسؤول املنطقة، وعبد 

 . ىل األوراس، وكان حمة شوشان ضمن هذا الوفد الكبري، بصفته كاتبا وحارساالجميع إ

حّل الوفد بخناق لكحل، عىل مقربة من مقر االجتامع، وهناك وقع خالل بني جبار 

عمر والوردي قتال، وموضوع الخالف هو وقوف الـوردي قتـال ضـد مواصـلة الـزبريي 

 . افرحلته ضمن الوفد املشكل لحضور اجتامع وادي عط

ّونتيجة لذلك الخالف، اضطر جبار عمر أن يقلص من عدد مرافقيه وحراسه، وكـان 

 . حمة شوشان: من بني أولئك املستغنى عنهم

ومن خناق لكحل عاد حمة شوشان إىل حامم أوالد زايد، رفقة املجموعـة العائـدة، 

خـاض ) يقـول حمـة شوشـان(تحت قيادة الطاهر الزبريي، ويف الطريق إىل حامم زايد 

معركـة الكويـف، ومعركـة مزوزيـة، وعـدد مـن : الفوج عدة عمليـات عسـكرية منهـا

 . االشتنباكات الصغرية نيس الراوي أسامء أماكنها

 



 
213 

anv

 : استدعاء جبار عمر إىل املثول أمام لجنة التحقيق، ومحنة شوشان

بعد يومني عىل األكرث مـن عـودة جبـار عمـر مـن رحلتـه إىل : يقول حمة شوشان 

، قدمت إىل أوالد زايد دورية من جيش الوردي قتال، تحمل رسالة موجهـة إىل األوراس

ّإىل األخ جبار عمر، املطلوب منكم الحضور إىل مقر اإلدارة لفض : جبار عمر، مضمونها

 . النزاع املوجود بينكم وبني عبد الحميد زروال

ّوبعد االطالع عىل الرسالة، تدخل الزين نوبيل، وحاول منع جبار عمـ ر، وثنيـه عـن ّ

إنها مؤامرة، ينبغـي : ّقراره املترسع، والذي قبل فيه تلبية دعوة الوردي قتال، قائال له 

 . االحتياط لها، ومحاولة الترصف تجاهها

 ّإن فرنسا مل تخفني، فكيف أخاف من الوردي قتال؟ : ّفكان رد جبار

سه، وهم مـن وتوجه جبار عمر مبارشة إىل مقر اإلدارة، يصحبه عدد قليل من حرا

ال إلـه إالّ " مـن الـذين ال يعرفـون إالّ : أوالد نايل، والذين يقول عـنهم حمـة شوشـان 

 . الـلـهوالجهاد  يف سبيل  " الـلـه

ويرى حمة شوشان أن استجابة جبار عمر لتلك الدعوة يعود إىل ثقتـه املفرطـة يف 

ني يديـه يف نومـه قدراته، ويف من حوله من حراسه، لقد كان سالحه السـباعي دامئـا بـ

ّغري أن من استدعاه كـان . ويقظته، حارضا معه، يعود إليه متى شاء، وبالرسعة الالزمة

 . ّقد رتب أموره عىل نحو يضمن مباغتته والسيطرة عليه وتقييده
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ّتوجه إىل اإلدارة رفقة موىس حواسنية، ومعارفية عمـر املـدعو : يقول حمة شوشان

 . نلبالندي، والزين نوبيل، وآخري

عثامين عبد الوهاب، وعامر : ّوعند الوصول، تم الرتحيب به من قبل أعضاء اللجنة 

ّدونة، ومحمد العيفة، وبعد اسرتاحة قصرية تم استدراجه وألقي القـبض عليـه، وجـرد 

، وخضع السـتنطاق شـكيل، حـول بعـده مبـارشة إىل مكـان )حارسه األمني(من سالحه 

 . اإلعدام

ق بقية أعضاء الفوج، باإلدارة، حسب أوامر جبار عمـر، وكـان يف اليوم املوايل، التح

 .  مجاهدا20حمة شوشان ضمن أولئك، والبالغ عددهم 

وتحديدا بكـاف الرخمـة، املطـل عـىل املزرعـة، مقـر وعىل مقربة من مقر اإلدارة، 

اإلدارة العامة للوردي قتال، تم اعرتاضهم من قبل دورية تابعـة للـوردي قتـال، كانـت 

نهم استعدادا عىل األقل، وهناك تم تجريـدهم مـن السـالح، وسـيقوا إىل اإلدارة أكرث م

 . واحدا وراء اآلخر، مهددين بأن أية محاولة للفرار ستنجم عنها عواقب وخيمة

ّعبد الحميد زروال، وهو الـذي فـتش الجميـع، للتأكّـد : وقد كان يف استقبال هؤالء

" بوطـو أ"  من نـوع سكيناشان أخرج من أنهم ال يخفون شيئا، ومن محفظة حمة شو

هو ملك لعبد الحميـد زروال، كـان قـد أهـداه إىل جبـار عمـر أثنـاء معركـة الجـرف، 

 . فاستعاده منه

ّحول الجميع إىل إحدى غرف اإلدارة، ووضـعوا تحـت حراسـة محمـود قنـز، وزيـر 

 . املجاهدين بعد االستقالل

 السـامح للمحتجـزين ّبعد ثالثة أيام، تم خاللها إعدام جبار عمر، تم

 ّـبـالخروج واملـشـاركة يف االـجـتامع اـلـذي نـظـم لرشح قـضـية جـبـار عـمـر، 
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لقد استمع الكـل إىل كلمـة املتـدخلني، وكـان أولهـم . أمام الجميع ممن حرض الحادثة

ّإن جبـار عمـر أرسـل إىل األوراس لالتصـال، وهنـا : الوردي قتال، ومـام جـاء يف كالمـه

 . ياخونة، قولوا قتلناه: قاطعه بوجمعة عوادي قائال

بالفعل فإن جبار عمر قـد : تدخل مسؤول اللجنة عثامين عبد الوهاب وأردف قائال

 . ارتكب أخطاء كثرية، ونحن ال نستطيع اتخاذ قرار بشأنه، ولذلك أرسلناه إىل األوراس

  النبييل فإنه مل تكن لديه الشجاعة الكافية ملواجهة اللجنـة، والـدفاعالـلـهأما عبد 

 . ولهذا فإين أعطيت األمر بعدم طاعته، وإلقاء القبض عليه ملحاسبته... عن نفسه

بعد الحادثة مبارشة، وزع فوج جبار عمر بني بقيـة أفـواج الـوردي قتـال، والتحـق 

 . الزين الزرمومي، رفقة صالح نهرو: حمة شوشان بفوج الزين عباد املدعو 

 أوالد بالشـيح وبنـي صـالح إىل وبعد حوايل يومني مـن الحادثـة، تعرضـت منطقـة

باسيفيكاسـيون بيجـار : فـة ومتشيط واسع، جاء يف إطار عملية بيجار املشهورة، واملعر

)Pacification Bijar(املجاهدين، ، واستمر أكرث من أسبوع، كانت فاتورته ثقيلة عىل 

 . أسفر عن استشهاد عدد كبري منهم، وجرح آخرين

أنزلـت الطـائرة منشـورا دعائيـا، موجهـا إىل : نوأثناء هذه العمليـة، يقـول شوشـا

إنهـا . جاو الشاوية وقتلوا ولـدكم جبـار عمـر: مجاهدي ومواطني سوق أهراس، يقول

 . يقول شوشان–دعوة للفتنة 
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 : التحاقـه بالخـارج

عينت مجموعة صغرية من الشباب لاللتحاق بتونس والقاهرة : يقول حمة شوشان

ّينهم، ولهذا السبب تدخل الزين الزرمومي بقوة لفـريض لغرض التكوين، ومل أكن من ب

ضمن تلك القامئة، واقفا يف وجه الوردي قتال، الذي يرص عىل بقايئ إىل حـني اسـتكامل 

ما ذنب هذا الشاب يف قضية : التحقيق معي، باعتباري كاتبا وأمري رس جبار عمر، قائال

 ال عالقة له بها؟ 

، إىل تونس رفقة عبد الحميد دليح، وبشـييش أرسل شوشان، رغم أنف الوردي قتال

عبد الكريم، وعـددا مـن الشـباب القـادمني عبد املجيد، وبها التقوا عبد الحي، ونائبه 

من خنشلة، وأحمـد ........ خالدي حسناوي، لحبيب جوالح، ورشيد: من الجزائر، وهم 

لقاهرة حولوا من ّومن تونس، أرسل الجميع إىل القاهرة برا، وعند وصولهم إىل ا. معلم

التيجاين هدام إىل ثكنة عبـد الحكـيم عـامر، ومنهـا إىل مركـز : طرف املسؤول السيايس

يقـول –التكوين بأنشاص، وبه قضوا فرتة تدريبية رسيعة، دامـت سـتة أشـهر، وهنـاك 

محمد الطاهر زعـروري، وعبـد الحميـد : التقينا بعدد من طلبة القاهرة أمثال-شوشان

 ..........بووذن، ورشيف 

خالـدي : وبعد استكامل فرتة التدريب، عاد حمة شوشان ورفاقه إىل الجزائر، منهم

 . حسناوي، وجامعة آخرين

البعض عاد بواسطة آتوس املشهورة، التي توجهت إىل املغـرب، وتـم حجزهـا مبـن 

 . خالدي حسناوي: فيها من ركابها، وكان من بينهم
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ّ، وحلـوا مبدينـة 1956ل شـهر أكتـوبر ّوالبعض عاد برا، وهم األغلبيـة، وذلـك خـال

الكاف التونسية، وهناك تم توزيعهم بني األفواج، وكان حـظ حمـة شوشـان االلتحـاق 

بفوج السبتي بومعراف، الـذي ينشـط يف قطـاع ميتـد مـن الـونزة جنوبـا إىل الكويـف 

 . شامال

وأثناء عملية العبور، خاض جيش بـومعراف السـبتي معركـة كبـرية دامـت يـومني، 

ول منها بجبل بوعمود، وفيه جرح حمة شوشان من جراء إصـابته بقنبلـة أسـقطتها األ

 . الطائرة، أصابت جهته اليرسى العلوية، واليوم الثاين بجبل خنقة معيزة

إىل طـائرة ) قريـب بـومعراف السـبتي(وسبب املعركة هو تعرض بـومعراف عمـر 

يـام إىل جـيش التحريـر استكشافية، وهو مزهو بسالحه الرشاش الذي وصل يف تلك األ

)LOUWIS (وعىل سبيل اختبار فعالياته . 

من مكان املعركة، نقل حمة شوشان إىل مستشفى الكاف، وعولج من قبل طبيـب 

 . بشري منتوري: الجيش، املرحوم 

 : تعيينه نائبا مكلفا باالستعالمات يف الفيلق الثالث

الفيـلـق الثاـلـث مكلـفـا ّأثـنـاء تـكـوين الفـيـالق، ـعـني حـمـة شوـشـان نائـبـا ملـسـؤول 

 . 1959باالستعالمات واالتصال، إىل غاية أواخر عام 

، وبعد إنشاء هيئة األركـان العامـة، بقيـادة هـواري بومـدين، 1959اية عام هويف ن

 . 1962عام  عني عضوا يف البطاقية العامة للجيش، إىل غاية انتهاء الحرب
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لخرض بريكول عىل : خوينيتوسط األ-نائب قائد الفيلق الثالث–حمة شوشان 

 اليمني والشهيد باباي عىل اليسار

 : حمـة شوشان يتنقل بني عدة مسؤوليات

، وبعـد مسـاعي كثـرية قـام بهـا حمـة شوشـان، 12/12/1962بعد االسـتقالل، ويف 

ّ، تم ترسيحه من الجيش الشـعبي الـلـهرحمه –يسنده فيها محمد الرشيف مساعدية 

إىل محمـد ) من فـيال جـويل(ل رسالة من هواري بومدين ، يحم2الوطني، برتبة مالزم 

خيرض، مسؤول الحزب آنذاك، ورسائل أخرى إىل وزير الصحة محمد الصـغري النقـاش، 

غري أنه مل يعر لها االهتامم الالزم، وعـاد عـىل عجـل ... تتعلق باالعتناء بحالته الصحية 

 . إىل سوق أهراس حيث يقيم أهله وذووه

ربـاحي : لبلدية سوق أهراس بالنيابة، يف غياب رئيسـهارئيسا وبسوق أهراس، عني 

نوار، الذي كان يشغل يف نفس الوقت منصب نائب باملجلس الوطني، ونائبا التحاديـة 

 . ومنسقا للمجاهدين بدائرة سوق أهراسعنابة لحزب جبهة التحرير الوطني، 
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 19قنـز، إىل غايـة ، التحق بامليليشية الشعبية، التـي يرأسـها محمـود 1964يف عام 

 . 1965جوان 

عني مسؤول البطاقية العامة للمنظامت الجامهريية ) 1965جويلية (يف نفس العام 

 ). Fichier central: (بحزب جبهة التحرير الوطني، ثم مديرا للبطاقية العامة 

 إىل 1969تنقـل عـام ويف إطار التحضري للمجلـس الـواليئ األول للجزائـر املسـتقلة، 

القاة العقيد عباس لنفس الغرض، فتعـرض إىل حـادث مـرور خطـري بنـواحي وهران مل

ّمعسكر، أصيب خالله بكسور يف يده اليمنى، كان سـببا يف تغيبـه عـن اللقـاء، وطلبـه 

التحول إىل الرشق الجزائري حتى يكون قريبا من أهله، موجها إىل قائد أحمد مسؤول 

 . الحزب آنذاك

، ثم نائـب محـافظ لواليـة قاملـة 1974 إىل غاية عني منسقا التحادية سوق أهراس

، ونائب محافظ بواليـة سـكيكدة عـام 1976الحديثة، ونائب محافظ بوالية عنابة عام 

1978 . 

 عني من جديد مديرا للبطاقية العامة للحـزب، يف عهـد محمـد 1979يف أواخر عام 

 . 1983الصالح يحياوي، حتى سنة 

، عـني عضـوا للجنـة املركزيـة، مكلفـا بالرقابـة بعد انعقاد املؤمتر الخامس للحـزب

اصـلت إىل غايـة ، أما عضويته يف اللجنة املركزيـة فقـد تو1991واإلحصائيات إىل غاية 

 . 2010تاسع للحزب سنة انعقاد املؤمتر ال
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 لجنـة االنضبـاط الوطنيـة للحـزب 

 :من اليمني إىل اليسار

 الجرنال عبد القادر عبد الالوي عضو  -

 عبادة رئيس اللجنـة محمد  -

 بن زازة مصطفى عضو  -

 حمة شوشان عضو  -

 خلدون بشري عضو  -

 
 :من اليمني إىل اليسار

 أحمد السبع عضو األمانة الدامئة للحزب  -

 مساعدية محمد الرشيف مسؤول الحزب  -

 يوسف لعالوي مسؤول املنظمة الوطنية للمجاهدين  -

 حمة شوشان عضو األمانة العامة الدامئة للحزب  -

  عضو املنظمة الوطنية للمجاهدين الـلـهلحي عبد صا -
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 الرائد محمد عوارشية

 بقرية الناظور بني مزلني حاليا، الواقعة 1927ية محمد خالل شهر أوت رشولد عوا

 . كلم إىل الشامل الرشقي من مدينة قاملة20عىل بعد 

، ينحدر عوارشية من أرسة بسيطة تعيش مام تجود به قطعة أرض فالحيـة صـغرية

 .و من تربية املوايش

كان محمد عوارشية أصغر شقيقني له، عاش طفولته بقرية الناظور، مسقط رأسـه، 

 .و تابع دراسته مبدرستها الوحيدة حتى قسم نهاية الدروس اإلبتدائية

رغم نجابته و تفوقه الدرايس مل يـتمكن مـن تخطـي هـذا املسـتوى بسـبب عجـز 

 .ب ثانوية يف ذلك الوقت توجد مبدينة قاملةألن أقر. أرسته عن دفع نفقات الدراسة

بعد توقفه عن الدراسة قىض بعض السـنوات إىل جانـب أرستـه، يسـاعد والـده يف 

 .1945مختلف األعامل الفالحية حتى سنة 

 :لت حادثتان هامتان يف حياته، أوالهامحص 1945خالل عام 

حز يف نفسـه و دفعـه ، وثانيهام وفاة والدته املفاجئ، األمر الذي 45 ماي 8مجازر 

 .إىل التفكري يف ثورة حيال مصريه و قدره

 قرر محمد عوارشية مغادرة القرية، رفقة بعض أقرانـه، 1949يف يوم من أيام سنة 

و التنقل إىل مدينة عنابة، دون هدف محدد يف البداية، فوجد نفسه يف أحضان الفرقة 

 .الثالثة للقناصة الجزائريني املقيمة يف هذه املدينة
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 :مساره العسكري

ية يف الهنـد الصـينية، لخدمـة رشعىل غري ما يريد، شاء القدر أن يتواجد محمد عوا

املصالح الفرنسية، فحارب لصالح فرنسا، و عاش هزمية الهنـد الصـينية املذلـة للفلـول 

 ).03(الفرنسية يف ديان بيان فو، حيث بقى هناك ثالث سنواتة 

إىل الجزائر من جديد، فوجد نفسه عنـد نقطـة ية رش عاد محمد عوا1952يف سنة 

 .اإلنطالق، و خالل هذه السنة قرر الزواج، فكان له ذلك، و رزق ببنت سامها نادية

 غادر مجددا الجزائر متوجها إىل الجبهة الفرنسية األملانيـة، و هنـاك 1953يف سنة 

ّتلقى تكوينا عسكريا و عاما ملدة تقارب العامني، توجت برتقيته إىل  . رتبة رقيب أولٍّ

 :الثورة الجزائرية و دوره فيها

 اندلعت الثـورة الجزائريـة عـرب كامـل الـرتاب الـوطني، وكـان 1954يف أول نوفمرب 

 .محمد عوارشية وقتها يتابع تكوينا عسكريا بفرنسا

 تلقى أمر تعيينه مبركز البطيحة التي تبعد بعض الكيلـومرتات عـن 1955ويف سنة 

 .مدينة سوق أهراس

 سارع إىل نقـل أرستـه الصـغرية لإلقامـة بعنابـة، حتـى يـتمكن مـن 1955 نهاية يف

 .زيارتها و رعايتها بانتظام

وخالل تنقله بني مركز عمله و مدينة عنابة وقع اإلتصـال بـه مـن 

 طرف مسؤولني يف الثورة، عارضني عليـه نرصة القضـية باإلنضـامم إىل 
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غبته الجامحة لخدمـة بـالده، لـذلك رشع صفوف الثورة، وهو األمر الذي تقاطع مع ر

ًفورا يف العمل مع بعض الرفاق، من بينهم عبد الرحمن بـن سـامل، اسـتعدادا إلحـداث 

 .صدمة لإلستعامر الفرنيس

 : خالء و تدمري مركز البطيحةإ

 أشـهر مـن اإلتصـال مبسـؤويل الثـورة، وضـع محـمـد 4، أي بعـد 1956 مـارس 7يف 

 .عوارشية خطتة حيز التنفيذ

َب مركز البطيحة، و قيض عىل ضباطه األوروبيني، و تم اإلسـتيالء عـىل الرتسـانة رض ِ ُ

والتحق عواترية محمد ورفاقه بصـفوف الثـورة، وكـان ذلـك  الحربية، وأخليت الثكنة،

رضبة لإلسـتعامر، ونجاحـا غـري مسـبوق لصـالح الثـورة بـالنظر للعـدد الفـار، وحجـم 

 عىل ظهور البغال، وكان يف انتظار أولئـك ومـا املعدات الحربية املغنومة، التي حملت

 .يحملونه أفواج محمود قنز، التي تكفلت باستقبالهم

ولهول الصدمة، أعدت فرنسا حملة عسكرية محمولة جـوا، وبهـدف خـداع الـرأي 

العام، قدمت حصيلة انتصار مزعوم، رصحت فيه أنها قضت عـىل املتمـردين الفـارين، 

 .قودةواستعادت جميع األسلحة املف

ولكن األمر ليس كذلك بدليل ما أقدمت عليه من إبادة شنيعة لكـل عـريب يتوقـع 

 .قدرته عىل حمل السالح
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 :القاعدة الرشقية و دوره فيها

اندمج محمد عوارشية يف الثـورة، وحـافظ عـىل رتبتـه العسـكرية مبـدئيا، و عنـد 

محمد عوارشيـة نائبـا أول رحيل قيادة األوراس، وانتقال السلطة إىل عامرة بوقالز عني 

لقائد القاعدة الرشقية برتبة رائد وتحت قيادتهام لعبـت القاعـدة الرشقيـة دورهـا يف 

، 1958اإلمداد وحـرب اإلسـتنزاف، وعنـد إنشـاء لجنـة العمليـات العسـكرية يف ربيـع 

والتحاق عامرة بوقالز بها عضوا يف تشكيلها، خلفـه محمـد عوارشيـة يف منصـب قائـد 

 .قيةالقاعدة الرش

ّ، ومبناسبة انعقاد املجلس الوطني للثورة الجزائرية حلت لجنـة 1958يف شهر أوت  ُ

: العملـيـات العـسـكرية، واتـخـذت إـجـراءات قاـسـية ـضـد اـلـبعض ـمـن أعـضـائها، ـمـنهم

 ..العموري محمد، وعامرة بوقالز، األمر الذي جعل هؤالء يستنفرون قواعدهم

حمد عوارشية مع عامرة بـوقالز، تعاطف محمد أنواورة مع لعموري، و تعاطف م

ورفض اإلثنان قرار كريم بلقاسم القايض بدخول الوحدات املرابطة عـىل الحـدود قبـل 

وتـم التنسـيق بـني . ، كـام حـدده كـريم أثنـاء اجتامعـه بهـام1958 أكتـوبر 25تاريخ 

 ..الرجلني، حيث اجتمع كل منهام بأركان قيادته و بلغها تحفظاته

 محمد عوارشية، أسوة مبـا فعـل انـواوره، بـبعض مسـاعديه ويف هذا اإلطار اجتمع

 : وخلص االجتامع إىل ما ييل1958 أكتوبر 21بتاريخ 

 اإلحتفاظ باملراكز الحدودية التابعة للقاعدة الرشقية والوالية األوىل. 
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  ٍّتحديد املسؤولية بشأن خط موريس الذي أصبح حاجزا جديا أمام امداد جيش ّ

 .الداخل

  1اإلمداد و التموين، ووضعها تحت إرشاف القاعدة والوالية توحيد فصائل. 

  معرفة أسباب إنشاء لجنة العمليـات العسـكرية، ثـم حلهـا وإبعـاد ثالثـة مـن

 .أعضائها

 املطالبة بعودة الثالثة، ومحاكمتهم إن اقتىض األمر. 

 املطالبة بعقد اجتامع مع الحكومة املؤقتة، بحضور وزير القوات املسلحة. 

  األحداث،  عاد لعموري محمد إىل تونس، وعقد اجتامعا لقادة الوالية تسارعت

 :األوىل، والقاعدة الرشقية وكان جدول األعامل

  ،االبقاء عىل القواعد الحدودية، تحت إرشاف الواليـة األوىل والقاعـدة الرشقيـة

 .ةقوكام إىل التحر االألمولو اقتىض ا

 شخصية عسكرية عىل رأسهااإلستيالء عىل قاعدة تونس العاصمة، وتعيني . 

  إبالغ الوزراء املعنيني بالرشوط السـابقة وإلـزامهم بتوقيعهـا قبـل عـودتهم إىل

 .     القاهرة، يف انتظار احتامع مجلس الوزاراء

 تعيني لجنة مراقبة للسهر عىل التسيري الحسن لألموال الخارجية. 

  وألقـى القـبض جرد املصادقة عىل جدول األعامل تـدخل الحـرس التـونيس،مبو 

 .عىل املجتمعني، باستثناء ثالثة، وتقدميهم إىل جيش التحرير، ثم الحكومة املؤقتة

  يناير شكلت محكمة عليا للنظر يف قضية لعموري 20بتاريخ 

 ِّو رفاقه وكُيفت القضية عـىل أنهـا مـؤامرة ضـد الثـورة، وأصـدرت 
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 :عة من املتهمني وهم والقايض بإعدام أرب1959 مارس 16املحكمة حكمها بتاريخ 

 رة أحمـد، مصـطفى لكحـل وأحكامـا ويـة محمـد، انـوارشلعموري محمـد، عوا

 .مخففة ضد الباقي

   نفذ اإلعـدام يف حـق األربعـة ويف نفـس التـاريخ لـيال، و بـالقرب مـن مكـان

 .اعتقالهم

  قهم إىل ايف عهد الشاذيل بن جديد أعيد االعتبار لهؤوالء القـادة، وأعيـدت رفـ

 . و دفنوا مبقربة العاليةأرض الوطن، 

 

 محمد عوارشية الثاين عىل يسار املشاهد
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 الخامتــة

 

القاعدة الرشقية ليست عمال عفويا، كـام يـراه الـبعض، ألن االعتقـاد بصـحة ذلـك 

ّيعني االستهانة بعبقرية مخططي ومفجري الثورة ّ ّ . 

ّلقد راودتهم هذه الفكرة، وتداولوها يف أحاديثهم، غـري أنهـا ظلـت ِ مرشوعـا، تـرك ّ ٌ

 . للظروف

استشهد ديدوش مراد، وزيغود يوسف، ومصطفى بن بولعيد، ونائبه شيهاين بشري، 

ّاألوىل والثانية، وظلـت املنطقـة محـل شـد : ّوظلت الفكرة تراود املسؤولني يف الواليتني ّ

ّ السيئة والصعبة، ورصاع بني قادتهـا املحليـني، غـرياموجذب بني الواليتني، رغم ظروفه ّّ 

 . أن الظروف لعبت دورها لصالح عامرة بوقالز، حني اختفى منافسوه

 يف األورايس أحمـد واستشـهد عرقلتهـا، مـرارا حـاول وإن ،انسحب عـامر بـن عـودة

ِوقتل غامضة، ظروف ِّوحيـد ّقتـال، الـوردي ورحـل نواوريـة، الـلـه عبد ّوفر عمر، جبار ُ ُ 

  .البي صالح

 القاعـدة نشـأة يف بنصـيبه هـؤالء من واحد كل فيها أسهم العمل، من سنتني وخالل

ّفحق ّوتفوقا، وكفاءة مقدرة بوقالز عامرة أظهر الرشقية،   .عليها مسؤوال يكون أن له ُ

 عىل عمل حني ّاملهمة، مستوى يف فكان املنطقة، مسؤولية أهراس سوق أعيان ّحمله

 واالعـرتاف الواقـع، ربـاألم القبـول عـىل والتنفيـذ التنسيق لجنة وأرغم الجميع، شملّ مل

 مبثابـة هـي ّاألولـون، أرادهـا كام والتكوين للتموين رشقية قاعدة أهراس سوق مبنطقة

  .والية
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 الكثري أجلها من ّوتحملت القوافل، من العديد ّوسريت دورها، الرشقية القاعدة ّأدت

  .الصعوبات من

 قيـادة تحـت نطقـةامل ّاسـتمرت فقـد .الرشقية القاعدة تنته ومل بوقالز، مهام أنهيت

  .األشخاص وبنفس الوظيفة، نفس ّتؤدي األركان، هيئة

 السـنوات حـرب بنهايـة وتنتهـي الفكـرة، طرحـت أن منـذ تبدأ الرشقية القاعدة إن

  .السبع
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 الحـقــمـال
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 ةجـدول بأهم العمليـات العسكريـة التي خاضتها القاعدة الرشقي

 

 مالحظـات قائدها اسم العملية التاريخ الرقم
 خسائر غري معروفة مجموعة من املجاهدين معركة جبل الدير 1955 جانفي 5 1
 جرح الزبريي ومرشي واعتقالهام  جبار عمر  اشتباك جبل سيدي أحمد 1955جانفي   2
 لعدوخسائر يف صفوف ا مجموعة من املجاهدين  حصار جبل ويالن  13/02/1955 3
 خسائر العدو غري معروفة  جبار عمر وسريين  اشتباك جبل الكرومة  1955فيفري  4
 استشهاد ركاب الحفيص  جبار عمر  اشتباك جبل الحالليف  1955مارس  5
 استشهاد القائد ونائبه يس خالد بن عباس الغزايل  ويالن/اشتباك بوكبش 1955 6
 استشهاد مجاهد  وعة من األفواجمجم ويالن/اشتباك الرميلة 1955جوان  7
 استشهاد مجاهد واحد   مجاهدين 8 ويالن/اشتباك الركيلة  1955جويلية  8
 مقتل جندي فرنيس وغنم سالحه  عامر بن زاودة  بني صالح/معركة الدريدرة 07/09/1955 9

 جاهدين استشهاد عدد كبري من امل بومعراف وآخرون  سيدي فرج/معركة الحميحيم 1955خريف  10
 مقتل وجرح عدد من الفرنسيني والحرىك جبار عمر  املسيد / معركة جبل املراغة 03/12/1955 11
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  مجاهدين 7استشهاد  بومعراف  جبل الدير /حصار السطحة 08/12/1955 12

 بني صالح/معركة القارية 25/12/1955 13
رـفـاس الـصـادق، ـعـامر ـبـن 

 زاودة
ف ـعـدد ـمـن الـقـتىل والجرـحـى يف ـصـفو

 العدو

 ---- معركة وادي كمونة   1956جانفي  14
ـعـدد ـمـن الـقـتىل والجرـحـى يف ـصـفوف 

 العدو
 

 النوي صحراوي  اشتباك بونفة  1956جانفي  15
 ـمـن جـنـود الـعـدو، واستـشـهاد 25مقـتـل 

 مجاهدين 
 مقتل عدد من املجاهدين  ذياب عمر  حصار شقطمة الحدادة   1956فيفري  16

 ة بومالس معرك 06/03/1956 17
ــاد  ــفور، وعـب ــد عـص محـم

 الزين
  جرحى يف صفوف العدو10 قتىل، 8

 بني صالح/اشتباك الرتيل 07/03/1956 18
ـــن ـجـــيش 4  فـصـــائل ـم

 التحرير

ـهاد 60 ـدو واستـش ـفوف الـع ـيال يف ـص  قـت
 عدد من املجاهدين واملدنيني 
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 عبد الرحمن بن سامل عملية البطيحة 06/03/1956 19
دين، عدد من القتىل ّفرار كتيبة من املجن

 من كال الجانبني، منهم مدنيون 

 خسائر من كال الجانبني، منهم مدنيون  محمد الرشيف عصفور  عني صابون/ معركة الجرف األحمر 18/03/1956 20

21 19/03/1956 
معركة تريل، كمني عني البقرات، وأم 

 العظام
 عدد من القتىل من كال الجانبني  الزين كرفوف 

 يس عالوة  معركة خنقة عون  22/03/1956 22
 8مقتل عدد من جنود العدو، واستشهاد 

 مدنيني

 خسائر يف صفوف العدو  يس عالوة  معركة ماكسة  23/03/1956 23

 ----- معركة تريل الثانية   25/03/1956 24
إبادة كتيبة مـن جـيش العـدو، وسـقوط 

  مدنيني 6عدد من الشهداء، و

 ّفداوي معمر  ة تريل الثالثة معرك 30/03/1956 25

 3إبادة فصـيلة مـن جنـود العـدو، وأرس 

 واستشهاد مجاهدين 
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 مهدي محمد  أوالد مومن/ معركة جبل فرينة 1956 26
 7خســـائر مـــن كـــال الجـــانبني، وأرس 

 مجاهدين 

 إبراهيم منسل، وحركايت   الـلـهاشتباك فج عبد  1956مارس  27
 3هاد مقـتـل ـعـدد ـمـن العـسـاكر، واستـشـ

 مجاهدين 

 ذياب عمر  ويالن/ اشتباك طكوكة  1956أفريل   28
 3مقـتـل ـعـدد ـمـن العـسـاكر، واستـشـهاد 

 مجاهدين

 معركة الرتيل الرابعة  1956أفريل  29
ـفور  ـف عـص ـد الرشـي محـم

 والزين عباد
سقوط قتىل وجرحى يف صـفوف العـدو، 

  مدنيا 72 ضباط، ومقتل 3منهم 

 عيايشية محمد   معركة الزوية 1956أفريل  30
خسائر من كال الطرفني، وإعدام مـدنيني، 

 وحرق املساكن 
 خسائر معتربة من كال الجانبني  مجموعة من املجاهدين  معركة جبل بوعمود  1956 ماي 17 31
 انتقام العدو بحرق املنازل  جذري لزهاري  اشتباك سبعة ثنية لعوايذ   1956ماي  32

 ------ أوالد مسعود /مسيدمعركة جبل   1956جوان  33
ــانبني  ــال الـج ــن ـك خـســائر يف األرواح ـم

 واالنتقام من املواطنني قتال وترشيدا 
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 شويش العيساين  معركة عني نشمة  14/07/1956 34

 قـتـــيال يف ـصـــفوف الـعـــدو، 50 إىل 40
ـــدين، و2واستـشـــهاد  ـــن املجاـه  10 ـم

ـمــدنيني، وإـحــراق مـســاكنهم، وإـتــالف 
 مزارعهم

 محمد الرشيف عصفور  معركة جبهة األسد  1956 أوت 15 35
 ـقـتىل، وـعـدد مامـثـل ـمـن الجرـحـى يف 7

 صفوف العدو 

 قادتها فصيلتان معركة جبل بوسسو   1956أوت  36
إـسـقاط ـطـائرتني، وقـتـل ـعـدد كـبـري ـمـن 

  شهداء 8جنود العدو، و

  بلهوشات الـلـهعبد  الدريعة / معركة لقرين   1956سبتمرب  37
رات، وعـدد مـن القـتىل إسقاط عدة طائ

 والجرحى، واالنتقام من املدنيني قتال 

 محتايل الطاهر  تاورة/معركة جبل زوينت  1956خريف  38

ـهيدان، 10 ـدو، وـش ـتىل يف ـصـفوف الـع  ـق
 وعدد من املدنيني تم إعدامهم 
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 يس عمريات  العيون /معركة الحمراء 08/10/1956 39
القضاء عـىل أغلـب جنـود فرقـة العـدو، 

يس : قائدها، واستشـهاد قائـد العمليـة و
 عمريات 

 فطاميية السعيد  معركة الكاف لعكس  1956أكتوبر  40
 7سقوط عدد كبـري مـن جنـود العـدو، و

 شهداء

 محمد الطيب دوايسية الدهوارة / حصار لكرومة   1956أكتوبر  41
 20خـســائر يف ـصــفوف الـعــدو بلـغــت 

عـسـكريا واالنتـقـام بقـتـل ـمـدين، وـحـرق 
 ل آخرين مناز

 السبتي بومعراف وآخرون  تاورة/معركة خنقة معيزة 1956أكتوبر  42
ـــدو،  ـــرية يف ـصـــفوف الـع خـســـائر كـب

 واستشهاد مجاهدين 

 معركة الحصوانة  1956أكتوبر  43
ـســـامل مـعـــاوة ورسـجـــان 

 بوجمعة 
 عسكريا قتيال، واستشهاد 60ما يزيد عن 

  مجاهدين 4

 ------ بني عامر/معركة أوالد بوبكر 1956أكتوبر  44
إسقاط طائرة كشـافة، ومقتـل عـدد مـن 

 جنود العدو 

 معاريف السبتي  معركة جبل بوعمود الثانية  1956نوفمرب  45
ــربة يف صـــفوف العـــدو،  خســـائر معـت

 واستشهاد مجاهدين 
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 قامت بها فصيلتان  العيون /معركة القواطني 1956نوفمرب  46
ــفوف  ــة يف األرواح يف ـص ــائر فادـح خـس

  العدو

 قادتها فصيلة  القالـة /معركة املالحة 1956  47
، وجرح 6 جنود، وجرح 10مقتل أكرث من 

 من املجاهدين، أحدهام استشهد 2وأرس 
 وشان ساميت : متأثرا بجراحه يدعى

  بلهوشات الـلـهعبد  معركة أم عروج 1956 48
مقتل عدد من العساكر، وإسقاط طـائرة 

B26 
 خسائر معتربة يف صفوف العدو وعتاده النباييل، ومكناس  يدة معركة مشتى الجل 1956 49

 الدريعة/ اشتباك جبل بوراس 01/1957 /15 50
بومعراف بن ضحوة، قائـد 

 عملية العبور 
 خسائر غري معروفة 

 عصفور محمد الرشيف معركة الزوية 20/02/1957 51

 خسائر غري معروفة
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 ي صالح بن/ معركة جبل الكدية 1957فيفري  52

ـــاين  ـــق الـث ـــادة الفيـل قـي
والكتيبة السادسـة بقيـادة 
ـف  ـد الرشـي ـفور محـم عـص

 وكتيبة األسلحة الثقيلة 

 قتــيال، 60إســقاط طــائرتني مقــاتلتني و
 وعدد مامثل من الجرحى 

 جرح عسكريني، واستشهاد مجاهدين  امحمد اعوايجية  ويالن/اشتباك الزاوش 1957فيفري  53

  أوالد بالشيح معركة جبل 1957فيفري  54
ـسـليامن الـصـو، ومجموـعـة 

 من الكتيبة الخامسة 

ـابط  ـل ـض ـة، وقـت ـائرة عمودـي ـقاط ـط إـس
ـنم أـسـلحتهم،  ـن العـسـاكر، وـغ ـدد ـم وـع

 واستشهاد مجاهدين 
 استشهاد مجاهدين  ------ بني صالح /معركة املائدة 1957مارس  55

 معركة عني الطويلة  1957مارس  56
مجموـعـة ـمـن املجاـهـدين 

)3( 
وخسـائر معتـربة ) 3(تشهاد املجموعة اس

 يف صفوف العدو 

 معركة تافر  1957مارس  57
عـــامر شـــكاي، ومحمـــد 

 الرشيف عصفور 

خسائر كبرية يف صفوف العدو، وإسـقاط 
 4 واستشـهاد F6طائرة مقاتلة مـن نـوع 

 من املجاهدين 



 
239 

anv

 

 بني صالح/معركة الكدية 1957 أفريل26 58
 كتائب كانـت يف 3خاضتها 

 3ا إىل الوالية طريقه

العديد من القـتىل والجرحـى يف صـفوف 
العدو من بينهم ضابطان، وإسقاط طائرة 
وغنم كمية هامة من األسلحة والـذخرية، 

  مجاهدين 3واستشهاد 

 )األورايس(أحمد ملعافة  لقرين /اشتباك بديار لكحل 1957أفريل  59

 من جنود العدو، وغنم سالحهم، 7مقتل 
ـن الـشـع ـام ـم ـل واالنتـق ـنهم، 7ب وقـت  ـم

وتكــررت العمليــة بعــد أســبوع، وتــم 
 االنتقام من املدنيني

 دوايسية الطاهرالحنانشة / معركة كاف املسخوطني 1957أفريل  60
ـنهم 3 ـن بـي ـدو، ـم ـفوف الـع ـتىل يف ـص  ـق

 مجاـهــدا، وأرس 12ـضــابط، واستـشــهاد 
 واحد

 عصفور / معركة زرزورة 1957 ماي 25 61
عـصـفور محـمـد الرشـيـف، 

ـد  ـايب ومحـم ـة، وـش عطايلـي
 صالح

 6 قتيال يف صفوف العـدو، واستشـهاد 30
مجاهدين منهم عصفور محمد الرشيف، 

 وانتقم العدو من السكان حرقا وتهجريا
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 تدمري سيارات للعدو، وحرق أخرى  فوج من جيش التحرير  القالة/ معركة جبل بوليفة 1957ماي  62

 صفاحيل/ معركة عني غرور 1957 جوان10 63
 معـاوة، وعبـد السـالم سامل

 مزغيش 

 6 شـهداء و6 قتيال يف صفوف العدو و35
 من األرسى، واالنتقام من املدنيني

 

 الـلـهمعطى  املشاعلة/ معركة عني الشقة 1957جوان  64
ــال 4 ــدو، واعتـق ــفوف الـع ــتىل يف ـص  ـق

 مجاهدين وترحيـل 3مدنيني، واستشهاد 
 سكان قرية مقعد الصيود 

 عاشوري ة جبل الطباقة معرك 1957جويلية  65
ـل   15 مــن العســاكر، واستشــهاد 7مقـت
  آخرين 4، وأرس 4وجرح 

 جوايبية محمد  الدهوارة/معركة الجفارة  1957جويلية  66

  مجاهدين 3 عسكريا، وجرح 25مقتل 
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 1الفيلق  الطارف/معركة الزيتونة 1957 أوت 20 67

 قتيال يف صفوف العدو، وإخالء املركـز 50
 مجاـهـدا ـمـنهم 16ريه، واستـشـهاد وـتـدم

ـد  ـكة عـب ــهبوـس ـانوا 6، والــل ـدنيني، ـك  ـم
 سجناء باملركز، قتلهم العدو قبل هروبه 

 ---- بني صالح/معركة عني القصري 1957أوت  68
ـيال يف ـصـفوف الـعـدو، واستـشـهاد 30  قـت

 مجاهدين 

 عامر شامم  معركة محمد الطيب  13/09/1957 69
اء والرجـال إلقاء القبض عىل بعـض النسـ

ـة،  ـة السادـس ـة الكتيـب ـانوا برفـق ـذين ـك اـل
 واستشهاد مردايس محمد الصالح 

 بوزينة محمد  معركة االصفاح  1957خريف  70
ـقـــتىل وجرـحـــى يف ـصـــفوف الـعـــدو، 

  مجاهدين 4واستشهاد 

 معاوة سامل  عني القطن/ معركة الحصوانة 1957أكتوبر  71
 3 قتيال يف صفوف العـدو، واستشـهاد 66

 دين وأرس واحدمجاه
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 عيل بن دادة  عني القطن/ معركة الرصايفا 1957أكتوبر  72
 4 جريحا يف صفوف العدو، 40 قتيال و60

 شهداء، وعدد من املدنيني

 معاوة سامل  معركة صفية البقرات  1957نوفمرب  73
 8 قتيال يف صفوف العـدو، واستشـهاد 21

 مجاهدين 

 بعوط  وحة املرش/ اشتباك فيض الوحش 1957 74
ـهاد  ـاكر، واستـش ـن العـس ـدد ـم ـل ـع مقـت
مجموعة من املجاهـدين، مـنهم عـثامين 

 سامر 

 جربان مربوك   الـلـهاشتباك سيدي عبد  1957 75
خـسـائر ـغـري مـحـددة يف ـصـفوف الـعـدو، 

 واستشهاد قائد الكتيبة 

 بوطرفة الفاضل  معركة جبل بوعباد  1957نهاية  76
، 1مقـتــل ـضــابط ـفــرنيس برتـبــة ـمــالزم

 واستشهاد زايدي لكحل 
 

 أحمد حساينية  النبايل / اشتباك املقصباية 1957 77
استشهاد أحمـد حسـاينية، واثنـني معـه، 

  مدنيني 4وإلقاء القبض عىل 

  1 من الفيلق 1الكتيبة  معركة السطح  1957ديسمرب  78
ـايف محـمـد، وـجـرح مجاـهـد  استـشـهاد ـك

 ّآخر، واالنتقام من العزل 
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 مسادي حسن  معركة املسيد  1958 جانفي 4 79
ـقـــتىل وجرـحـــى يف ـصـــفوف الـعـــدو، 

 واستشهاد عالق عبد الكريم

 مجموعة من املسؤولني معركة جبل الواسطة 1958 جانفي11 80
القـضـاء ـعـىل فـصـيلة ـمـن جـنـود الـعـدو، 

 وأرس أربعة منهم 

 شعابنية الزين  معركة القرقيط 1958جانفي  81
و،  قتــيال وجريحــا يف صــفوف العــد31

  مجاهدين 9واستشهاد 

 معركة الكاف لعكس  1958 فيفري9 82
ــاريف  ــيس، ومـع ــة غـل حـم

 السبتي 

استشهاد عدد كبري من املجاهدين، منهم 
مـعـــاريف الـســـبتي والرشـيـــف ـمـــالح، 
وعجايلـيـة ـجـالب، ومقـتـل ـضـابط برتـبـة 

 كولونيل يدعى روكول 

 معركة كاف الهواري  1958فيفري  83
فصـــيلة تابعـــة للكتيبـــة 

 الثةالث

 خسائر كبرية يف صفوف العدو 
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فصيلتان من جيش التحرير  معركة بوعيشون  1958 مارس 5 84
ـني، 12استشــهاد   31 مجاهــدا، وأرس اثـن

قتيال يف صفوف العـدو، وعـدد ال يـحىص 
 ّمن الجرحى، واالنتقام من العزل 

 بن سامل عبد الرحمن  عملية عني الزانة  1958أفريل  85
 صـفوف العـدو، وعـدد آخـر  قتيال يف25

 من الجرحى 

  شايب بن نرص معركة البلوط  1958أفريل  86

، 121 عسكريا من أصـل 120القضاء عىل 
ـال  ـزة االتـص ـلحتهم، وأجـه ـنم أـس  14(وـغ

، وأرس عسكري واحـد، واستشـهاد )جهازا
  مجاهدين 3

صالح عبيدي، وماليك بشري  معركة عني الزانة  1958أفريل  87
ـف ـتىل يف ـص ـهاد ـق ـدو واستـش  15وف الـع

 مجاهدا 

 تكاكة العيد  معركة الربيبة  1958أفريل  88
ـقـتىل كـثـريون يف ـصـفوف الـعـدو، وـغـنم 

ـــهاد  ـــلحة، واستـش ـــن األـس ـــدد ـم  3ـع
 مجاهدين
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 يوسف لطرش  معركة سوق أهراس الكربى 1958أفريل  89

 جندي فرنيس، وغنم أسـلحة كثـرية، 800
ل  مجاهد ومسؤو600واستشهاد أكرث من 

ـمـنهم يوـسـف لـطـرش وـعـثامن مـعـنرص، 
 وأرس لفيو عيىس 

  1قيادة الفيلق  الطارف/ معركة القيطون  1958جوان  90
خسائر كبرية يف صفوف العدو، وإسـقاط 

 طائرتني، واستشهاد جندي واحد 

 فصيلة، وكتيبة  الطارف / معركة مجودة 1958جويلية  91
خسائر كبرية يف صفوف العـدو وإسـقاط 

 B26طائرة 

 2، 1الكتيبة الشافية / معركة بوعباد  1958جويلية  92

ــل  ــقاط 105قـت ــود فرنـســيني، وإـس  جـن
ـائرتني  ـهاد T16ـط ـاردة، واستـش  20 ومـط

ـد  ـح، قاـئ ـغري راـب ـن ـص ـنهم ـب ـدا ـم مجاـه
 املعركة 

 مجموعة من املجاهدين  الدهوارة / اشتباك قلعة لحساينية  1958جويلية  93
ـتىل يف صــفوف العــدو، واستشــهاد5   ـق

 عزايزية حمة : مجاهد هو 
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 وحريك آخر ) راشدي(قتل رقيب الحرىك  فصيلة من املجاهدين بني صالح / معركة جبل الصفصاف   1958أوت  94

 بن مهيدي / معركة عني املقفل  1958أوت  95
فصيلتان كانتا يف مهمـة إىل 

 الوالية الثالثة 

استشهاد أغلب مجاهديها، وعىل رأسـهم 
القـادر الـربييك، وخسـائر ال قائدهم عبد 

 تعد يف صفوف العدو

 بوحفص، وعامر املوريت  بن مهيدي /معركة األنياب  19/09/1958 96
 قتىل يف صـفوف العـدو، واستشـهاد 110

 مجاهد واحد 

 دورية من املجاهدين  اشتباك حامم الحاملة   1958خريف  97
رشايرية، ومقتل دليـل : استشهاد مجاهد 

 العدو 

 5، 4، 2قادة الفيالق  بني صالح/معركة بوخندق 1958أكتوبر10 98
 12 قتيال يف صفوف العدو، استشهاد 160

مجاهدا منهم الطيب جبار قائـد الفيلـق 
 ، واالنتقام من الشعب 5

 الندوشني / عيل زواغي  الطارف / معركة الغرة  1958ديسمرب  99
 عـســكريا ـمــا ـبــني قتـيــل وـجــريح، 30

 واستشهاد مجاهدين 
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 مجموعة من املجاهدين  معركة الفجيج  1958ديسمرب  100
ـعـدد ـمـن الـقـتىل والجرـحـى يف ـصـفوف 
الـعــدو، واالنتـقــام ـمــن اـملــدنيني ـقــتال 

 وترشيدا 

 1 من الفيلق 3، 1الكتيبة  معركة املرادية  1958ديسمرب  101
قتىل وأرسى يف صفوف العـدو، وإسـقاط 

 أجهزة اتصال 5 وغنم أسلحة، وT6طائرة 
 ليكالس

  مجاهدا 60 شهيدا من بني 18 سامل جيليانو  معركة غار الدخرج  1959جانفي  102

 الحمرية /معركة الكراييش 1959 فيفري12 103
مجموـعـة ـمـن املجاـهـدين 

 بقيادة براهمية مسعود 
االنتقام مـن املـدنيني بحـرق ممتلكـاتهم 

 ومنازلهم 

 ن سامل عبد الرحمن ب معركة قرون عائشة  1959 مارس 3 104
 جريحـا يف صـفوف العـدو، 45 قتيال، 60

ـنم  ـف، ـغ ـابط ـص ـة ـض ـرنيس برتـب أرس  ـف
  24رشاش 

  الـلـهمشعيل عبد  معركة داموس الحصان  1959أكتوبر11 105

ـدو،  ـتىل الـع ـن ـق ـروف ـم ـري مـع ـدد ـغ ـع
:  مجاهـدين وأرس واحـد هـو 7استشهاد 

 دبايسية العريب 
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 غاوي محمد الصغري  نلقري/ اشتباك وادي غانم  1959أكتوبر  106
عدد غري محدد من القـتىل والجرحـى يف 

  مجاهدين 3صفوف العدو واستشهاد 

 مجموعة من املجاهدين  النبايل/اشتباك عني القطن 1959ديسمرب  107
عــدد مــن القــتىل يف صــفوف العــدو، 
ـات  ـب ممتلـك ـدين ونـه ـهاد مجاـه استـش

 الشعب 
  عساكر، وجرح آخرين5مقتل  رياطمحمد الصالح بن ق اشتباك جبل لقرين 1959 108

 محمد الصغري غاوي  اشتباك عش العقاب   1960أكتوبر  109
 4 ـقـــتىل ـمـــن الـحـــرىك، واستـشـــهاد 9

 مجاهدين 

 الصادق رفاس وآخرون خبوشة/معركة فج غنام 1961 فيفري21 110

 جريحا يف صـفوف العـدو، 22 قتيال و18
وتحطيم دبابتني وقتـل مـن فيهـا، وغـنم 

از الـسـليك وذـخـرية وقناـبـل أـسـلحة وجـهـ
 يدوية 
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 مجموعة من املجاهدين  قرية ذراع النوالة/ معركة القارسة 1961صيف  111
ـشـهيدان وأـسـري، واالنتـقـام ـمـن اـملـدنيني، 

 وخسائر غري معروفة يف صفوف العدو 

 اشتباك وادي املالح 1961خريف  112
مثانية من املجاهدين منهم 

 مخلويف السبتي 

ثنني مـن املجاهـدين وخسـائر استشهاد ا

 غري محدد يف صفوف العدو 

 غريب عيل : أرس مجاهد يدعى شعابنية الزين  حصار حامم النبايل  1961خريف  113

 معركة املعقولة  01/11/1961 114
محمد الصالح بشيش قائـد 

 27الفيلق 

، 3 ـقــتىل يف ـصــفوف الـعــدو وـجــرح 9

 واستشهاد مجاهدين وجرح واحد 

 زمرة من جيش التحرير  كمني شعبة لحدادة  1955خريف  115
خسائر مادية وبرشية يف صفوف العـدو، 

 وجرح مجاهد واحد 

 حرق شاحنة وقتل سائقها، وغنم سالحه  مجموعة من املجاهدين  كمني جرس الحديد 10/10/1955 116

 فوج من املجاهدين  كمني القارية 20/11/1955 117
ـدو وح ـال الـع ـىل بـغ ـتيالء ـع ـا االـس مولتـه

 وانتقام العدو من الشعب قتال واعتقاال
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 جرحى يف صفوف العدو  عامرة بوقالز  كمني كاف خشني  1955نوفمرب  118
 )قاران(قتل عسكري وغنم سالحه  محمد الطاهر دوايسية  كمني لبطيحة 1955أواخر  119

 مجموعة من املجاهدين  كمني بوقوص 1955 ديسمرب7 120
 وسيارة جيب وقتـل حرق ثالث شاحنات،

 عسكريا، وغنم أسـلحتهم، واستشـهاد 36
 جندي 

 العيون/كمني سيدي خالد 1956 جانفي20 121
ـــن ـجـــيش  ـــة ـم مجموـع

 التحرير 
 أرس عسكريني بأسلحتهم

 مجموعة من املجاهدين  كمني تافر 1965 فيفري4 122
 قـتـيال يف ـصـفوف الـعـدو، وـعـدد ـمـن 20

الجرحى وأرس اثنـني، واستشـهاد مجاهـد 
 احد وجرح أربعة و

 كمني الحرشية 1956 مارس20 123
فصيلتان من جيش التحرير 

 ضد فيلقني للعدو
 عسكريا قتـيال، وعـدد مـن الجرحـى، 30

 واستشهاد مجاهدين

 أحمد ملعافة األورايس  لعتارسية/ كمني لبويب  1956أفريل  124
ـنم 40 ـدو، وـغ ـفوف الـع ـيال يف ـص  27 قـت

، 6 قطـعـة رـشـاش، وجـهـاز الـسـليك، وأرس
 واستشهاد مجاهدين 
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 مجموعة من املجاهدين  كمني املطروحة  1956جوان  125
 جرـحــى، وـحــرق ـســيارة 5 ـقــتىل، و10

ـتال  ـواطنني ـق ـن اـمل ـام ـم ـزرة، واالنتـق مجـن
 . واعتقاال

 بوقوص/كمني أم توافزة 1956جوان  126
 فصيلة من جيش التحرير 

 
 حرق دبابتني 

 حامم النبايل/ كمني وادي املالح 1956جويلية  127
 مجاهدا بقيادة قتاتليـة 11

 الـلـهعبد 
 قتىل من العدو 56استشهاد قائد الفوج، 

 بني عامر / كمني امللز 1956أوت  128
كتيبة بقيـادة الشـاذيل بـن 

 جديد
  عسكريا وعدد من الجرحى 30مقتل 

 حامدي محمود  الطارف/ كمني خنقة عرجون 1956سبتمرب  129
ـل  ـن15مقـت ـكريا ـم ـب  عـس ـنهم طبـي  بـي

 وعدد من الجرحى 

 مجموعة من املجاهدين  الحريشة/كمني جرس امليال 1956سبتمرب  130
ـيال، وـعـدد ـمـن الجرـحـى، وـحـرق 15  قـت

 سيارة، وأرس جنديني فرنسيني بأسلحتهام 
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 مجموعة من املجاهدين  الشافية/كمني عني الحامم 1956أكتوبر  131
ـــى، 20 ـــن الجرـح ـــثلهم ـم ـــيال، وـم  قـت

  مدنيني 5شهاد مجاهد واحد، وواست
 خسائر غري محددة  فرقة من جيش التحرير  املسيد/كمني الرششارة 1956أكتوبر  132

 بني عامر /كمني بوعواد 1956أكتوبر  133
ـــن ـجـــيش  ـــة ـم مجموـع

 التحرير 
قتىل وجرحـى، وحـرق أربعـة شـاحنات، 

 وعطب اثنني منها 

 فصيلة بقيادة مربوك وريت  ةالحنانش/ كمني خنيقة النار 1956أكتوبر  134
ــىل  ــاء ـع ــل 14القـض ــكريا، وتعطـي  عـس
 شاحنتني وجيب

 املكيمن / كمني بور الدين  1957فيفري 135
ــادة محمـــد  فصـــيلة بقـي

 الرشيف عصفور 

ب، والقـضـاء ـعـىل يـبــحـرق ـشـاحنتني وج
، واالنتقام من )35(جنود فصضيلة العدو 

  منهم 62املدنيني وقتل 

 مجموعة من املجاهدين  طويلةكمني ال 1957 مارس7 136
ـيال يف ـصـفوف الـعـدو، واستـشـهاد 25  قـت

 مجاهدين، ومسبل واحد 
  آخرين10 من العدو، وجرح 4مقتل  مجموعة من املجاهدين  القالة / كمني طنقة 1957أفريل  137

 فوج من جيش التحرير  كمني كابروزا 1957جوان  138
 من جـيش العـدو، وجـرح عـدد 5مقتل 
 آخر 
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 الشافية/ كمني حقورة 1957سبتمرب  139
فوج مـن املجاهـدين ضـد 

 كومندوس العدو 

 من العساكر، مـن بيـنهم ضـابط 9مقتل 
قطع رأسه مـثلام فعـل بجنـدي يف نفـس 

 اليوم بدوار حقورة 

 كمني كاف املخدم 1957أكتوبر  140
يس بشري ودوايسية محمـد 

 الطاهر 
ـفـرار ـجـيش القافـلـة، وـغـنم حقيـبـة بـهـا 

 كري لباس عس

 مجاهد واحد  وضع قنبلة مبركز الجامرك بالقالة  1957 141
ـل  ـني، 3مقـت  مــن الجــامرك، وجــرح اثـن

 وخسائر مادية 

 مجموعة من املجاهدين  كمني فيض العليقة  1957 142
ـنهم  ـيني ـم ـن الفرنـس ـة ـم ـل مجموـع مقـت

 ، وجرح مجاهد 1مالزم

 جاهدين مجموعة من امل كمني فج كحلة العيون  1958 جانفي30 143
 قتىل، وعدد مـن الجرحـى، وأرس اثنـني 4

حيـدار : أملانيني، واستشهاد مجاهد واحد
 عينوش 

 كمني ملرادية  1958أفريل  144
 ـضـد 1 للفيـلـق 3الفـصـيلة 

 كتيبة للعدو 

 قتىل وعدد آخر من الجرحـى، وفـرار 10
 الباقي 

 
 



 
254 

anv

 كمني الحمرة  1958ماي  145
 مجاهـدا 46مجموعة مـن 

 ش محمد بقيادة بن حشي

إصابة سيارة الضباط السـامني، مبـا فـيهم 
الكولونيــل، وقــتلهم جميعــا، وتحطــيم 

 30دبابة وقتل صاحبها، مقتـل أكـرث مـن 
 عسكريا

 

 بني صالح/كمني فج الغول 1958ماي  146
مجموـعـة ـمـن املجاـهـدين 

 6من الكتيبة 

 12، وقـتـل T6إـسـقاط ـطـائرة ـمـن ـنـوع 
 3، واستـشــــهاد 9عـســــكريا، وـجــــرح 

عـامر مـوران، وشـامم عـامر : مجاهدين 
 الروس، وآخر: املدعو 

 كمني فرع القالة  1958ماي  147
ـــن ـجـــيش  ـــة ـم مجموـع

 التحرير 
قتــيالن يف صــفوف العــدو، واستشــهاد 

 بحري بلقاسم : مجاهد

 بني عامر / كمني اعامد الفجوج 14/07/1958 148
 بقيادة عبـد النـور 1كتيبة 
 حداد 

ـة ـائرة عمودـي ـقاط ـط ـوج وأـس ـادة ـف ، إـب
وإصابة أخرى سقطت يف مطـار املالحـة، 

  شهداء، وجرح آخرين4و
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 فوج من املجاهدين  النبايل / كمني لقرص 1958جويلية  149

ـل  ـرح 3قـت ـرىك، وـج ـن الـح ـرين، 3 ـم  آـخ
وحرق شاحنة مبن فيها، وغنم أسلحة من 
بينـهـا بندقـيـة الـضـابط الـفـار، واستـشـهاد 

 معارفية الذيب، واالنتقام من املدنيني 

 زريزر/ كمني مزرعة بسيو 1959 فيفري11 150
ـــن ـجـــيش  ـــة ـم مجموـع

 التحرير 

ـالف  القضــاء عــىل فصــيلة للعــدو، وإـت
محاصيل املزرعة، واالنتقـام مـن السـكان 
بقـتـل اثـنـني ـمـن عائـلـة زـمـويل، وإـحـراق 

 الدوار وترشيد سكانه

 فوج من املجاهدين  كمني ذراع بوعلوش  1959أكتوبر  151
فيـهـا بـصـاروخ، إـصـابة دباـبـة وقـتـل ـمـن 

 وفرار الباقي 

 فصيلة بقيادة جبار قايس  كمني شعبة الحدادة  1959ديسمرب  152

ـقـتىل وجرـحـى يف ـصـفوف الـعـدو، وأرس 
عـبـد : مجـنـد ـمـن ـعـني الـصـفراء ـيـدعى 

 الرزاق 
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 كمني املحازير  1960جوان  153
مجموـعـة ـمـن املجاـهـدين 
ضد كتيبة أغلـب عنارصهـا 

 حرىك 

 متنوعـة، وتحريـر قتىل وجرحى، وغنـائم
 أرسى 

 فرقة من جيش التحرير  كمني سكاكة  1960 154
استشهاد مدين كان بالقرب مـن الكمـني، 

 وأرس مجاهد 

 مجموعة من املجاهدين  كمني كاف لقوارنية  1960 155

 عسكريا، حـرق شـاحنتني 14القضاء عىل 
جيميس، غنم مدفع رشـاش نزعـه عتيـق 

ية، محمد الصـالح مـن السـيارة العسـكر
ـوع  ، وعــدة أســلحة 30وقطعــة مــن ـن

 أوتوماتيكية

 كمني خميسة  1960 156
مجموعة مـن املجاهـدين، 
لغرض تسهيل فـرار مجنـد 

 جزائري يدعى جودي 

ـودي  ـرح ـج ـكري، وـج ـىل عـس ـاء ـع القـض
ــنم  ــار، وـغ ــف 7الـف ــن مختـل ــع ـم  قـط

 العيارات، وجرح مجاهد بجروح صعبة 
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 هجوم مركز الربنوس  08/11/1954 157
 الـلــهي مختار، وعبـد باج

 نواورية 

االستيالء عـىل سـكنات الفرنسـيني وغـنم 
 450000أسلحتهم، ومبلغ مـايل يقـدر بــ 

 خرطوشة، وإلقاء خطاب مـن 480فرنك، 
ّطرف باجي مختار أمام الفرنسيني وضـح 
فيه طبيعة العملية، والهدف النهايئ ملثـل 

 تلك العملية 

 ية هجوم عىل ثكنة الشاف 1955أكتوبر  158

: مجموعة مـن املجاهـدين
ــرىك 45 ــة للـح ــىل كتيـب  ـع

ـامر  ـادة ـع ـيني بقـي والفرنـس
 بن زاودة 

 قتىل وجرحى يف صفوف العدو 

 هجوم بوقرماعة  1955ديسمرب  159
فوج مـن املجاهـدين ضـد 
ــــرىك  ــــن الـح ــــة ـم كتيـب

 والفرنسيني

 مـن الحـرىك، وفـرار البـاقي نحـو 2جرح 
 ثكنتهم 
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 قرية مجاز الصفا هجوم عىل  1956 مارس 8 160
 أفواج من جيش التحرير 3

 ضد ثكنة العدو والحرىك 

 من الحرىك، وعدد من العسـاكر، 5مقتل 

 وجرح آخرين 

 محمد العيد تكاكة  الدهوارة/ هجوم جنان الطويل 1956مارس  161
ــل املـــالزم  ــد فـــرق العـــدو، 1قـت  قاـئ

 وعسكريني 

 خسائر يف األرواح غري محددة  ر فصيلة بقيادة شامم عام هجوم املسموشة  1956 162

  جريحا 15 قتىل يف صفوف العدو، 6فصيلة بقيادة شلبي محمد  هجوم سيدي بدر  14/07/1956 163

 هجوم قرية زريزر  1956أوت  164
ــادة محمـــد  فصـــيلة بقـي

 عصفور 
 قتل حارس املركز، وجرح عدد آخر 

  من حراسة مركز املعمر بيقا 19قتل تان من جيش التحرير فصيل بني عامر / هجوم عىل مركز بيقا 1956ديسمرب  165

 بني عامر / هجوم بولطان 1957 ماي 7 166
ــق  ــن الفيـل ــان ـم  1كتيبـت

 بقيادة حداد عبد الكريم 

قطع الهاتف، خسائر يف األرواح والعتـاد، 

  شهداء منهم أحمد القباييل 5وسقوط 
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 خسائر غري مضبوطة  عامر شكاي فصيلة بقيادة  زريزر / هجوم املسموشة 1956 167

 فصيلة بقيادة عامر شكاي هجوم عىل مزرعة مومنة  1957ماي  168
ـعـدد ـمـن الـقـتىل والجرـحـى يف ـصـفوف 
ـدارش  ـراق اـمل ـيني وإـح ـنغال والفرنـس الـس

 القريبة من املركز 

  1 للفيلق 3الكتيبة  العيون/ هجوم عىل مركز الجامرك 1958 جانفي15 169
ك، وإشـعال النـار يف تخريب مركز الجامر

 مخزن السالح والذخرية 

 هجوم عىل مركز السوارخ  1958جانفي  170
، استعملت مدفع 3الكتيبة 
 الهاون 

ـتـدمري وـحـرق جـهـاز ـمـدفعي، وخـسـائر 
مادية وبرشية يف صفوف العـدو، وجـرح 

 مجاهد واحد  

 بني صالح / هجوم سيدي بوزيد 1958أفريل  171
ـتعملت  ـدة اـس ـة واـح كتيـب

 ام وسالح بران األلغ
العديد من القـتىل والجرحـى يف صـفوف 

 العدو، واستشهاد مجاهد واحد 

 هجوم عني الكرمة  1958أفريل  172
ـــيلة  ـــتعملت 3الفـص ، اـس

 مدفع الهاون 

 خسائر مادية وبرشية يف املركز 
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 1958ماي  173
ـة ـة القنطــرة املهدوـم ـي / معرـك بـن

 صالح 
  2 و 1الفصيلة 

ــيال، و 13  مـــن العـــدو،  جرحـــى7 قـت
يوسـف : واستشهاد نائـب قائـد الكتيبـة 

 املهجور 

 1958أوت  174

ـن  ـار ـم ـز بوحـج ـىل مرـك ـوم ـع هـج
جميع النواحي لشل نشاط عسـاكر 
بوحجــار وردعهــم وإلحــاق أكــرب 

 الخسائر بهم 

ــد  ــامل عـب ــن ـس ــادة ـب بقـي
ارحمــن، اســتعملت فيــه 
جميع األسلحة مبـا يف ذلـك 

ـا  ـدافع بأنواعـه ـاون : اـمل ـه
 مـلــم، 81،  مـلــم82عـيــار 

وبازوكة، وصواريخ مضـادة 
 للدبابات

خـسـائر مادـيـة وبرشـيـة، وـتـأثري معـنـوي، 
 مـواطنني، وقتـل عـدد كبـري 3واستشهاد 

من الحيوانـات، وتـدمري املنـازل مبنطقـة 
بوقرماعة، وجريح واحد يف صفوف جيش 

 التحرير 

175 17/10/1958 
ـل،  ـني العـس ـز ـع ـىل مرـك ـوم ـع هـج

 استعملت فيه املدفعية 

، 1 للفيلـــق 3، 1بـــة الكتي
 ـسـاعات 3داـمـت العملـيـة 

  ليال12 إىل 9من 

قتل وجرح العديد مـن الجنـود، وتـدمري 
املراـكـز واآللـيـات، واستـشـهاد مجاـهـدين 

 شارف الهادي، وهميس العمري : هام 
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176 17/01/1959 
هجـوم ـعـىل مرـكـز الـصـاص بـحـامم 

 النبايل 

 مجاهـدين 7مجموعة من 
بقـيـــادة ـغـــاوي محـمـــد 

 الصغري 

القضاء عىل أحد العمالء، وإطـالق نـريان 
ـه رصاخ  ـز نجــم عـن ـة صــوب املرـك كثيـف
ـة  ـاعة، دون معرـف ـع ـس ـدة رـب ـل ـمل وعوـي

 الحصيلة 

177 14/07/1959 
هجوم عىل مركز عـني الزانـة، وهـو 
 مركز كبري يضم سبع رسايا متنوعة 

شـــاركت فيـــه الكتائـــب 
ـق  ـة للفيـل ـة 2الثالـث  وكتيـب

ــل؛ رشع يف  الســـالح الثقـي
 بعد انتهاء سامل من الهجوم

 إلقاء كلمته 

تحطيم املركز وشل الحركة به، وفرار مـن 
بقي بـه حيـا، ومتـرد فيلـق مـن اللفيـف 
األجنبي جاء لإلقامة باملركز، وقـد التحـق 
بعض جنوده باملجاهدين، ومل تقم قامئـة 

 للمركز حتى االستقالل 

 1959خريف  178

هجوم عىل الحـدود التونسـية مـن 
ّ اـملـاء األحـمـر ردا ـقـرون عائـشـة إىل

عىل محاولة االستعامر احتالل تلـك 
 املنطقة 

ـالق  ـه ـعـدة فـي ـشـاركت فـي
ـــك  ـــىل ذـل ـــدة ـع املتواـج
ـه  ـتعملت فـي ـط واـس الرشـي

 جميع أنواع األسلحة 

عدد كبري من القـتىل والجرحـى، وتفجـري 
دبابة مبن فيها، وأرس جثة جندي فـرنيس، 

ـرح  ـدي وـج ـهاد جـن ـار 12واستـش ، وانفـج
 ا يف الحني  قتلو4لغم عىل 
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 1960جويلية  179
هجوم عىل خط شـال مـن خبوشـة 

 إىل برج املراقبة بذراع بوعلوش 

ــه  ــاركت فـي ــب 3ـش  كتاـئ
ـط  ـراج وـخ ـتهدفت األـب اـس

 شال 

تدمري بـرج ذراع بوعلـوش وقتـل وجـرح 
 5من فيه، وتدمري خط شال عىل مسـافة 
 كلم، وقتل وجرح عدد كبري من جنوده 

180 1960 
ـال ـط ـش ـىل ـخ ـوم ـع ـة هـج  بخبوـش

 وتدمري أبراج املراقبة األربعة 

الكتيـبــة الرابـعــة بجمـيــع 
فـصــائلها بقـيــادة اـلــذيب 

 مخلوف 

ّفـجـرت األـبـراج، ونـسـفت األـسـالك، وـتـم 
ـابتني، B26تحطــيم طــائرة  ، وتفجــري دـب

 جريحا، واستشهاد 70 قتيال، و60وحوايل 
 20 مجاهدين، وجرح 10

 هجوم عىل مركز برج مراو  1960 فيفري28 181

ــق شـــ ــه الفيـل  19ارك فـي
بقيـــادة ـســـليم ـســـعدي 
وكتيـبــة اـلــدعم واإلـســناد 
بقيادة قنايزية عبد املالـك، 

 بقيـادة 27وكتيبة للفيلـق 
 مدين رسدوك 

ـر  ـه، وتحرـي ـن فـي ـىل ـم ـز ـع ـدمري املرـك ـت
ـن  ـه ـم ـن حمـل ـا أمـك ـنم ـم ـدنيني، وـغ اـمل

 السالح والذخرية 
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